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RESUMO

Atualmente, o direito ao meio ambiente equilibrado tem-se tornado um enorme desafio para a
sociedade, e um dos grandes problemas enfrentados é a disposição final inadequada de
resíduos sólidos urbanos, como consequência do aumento dos centros urbanos e a exploração
de recursos naturais sem controle, que ocorre em boa parte dos municípios de Minas Gerais.
A busca por soluções para a destinação final dos resíduos sólidos urbanos tem trazido a
discussão pelos municípios de formas eficientes e seguras e ambientalmente adequadas para a
solução do problema. O Estado de Minas Gerais vem adotando métodos eficientes de leis e
normas para o estabelecimento de políticas de controle e fiscalização de seus municípios para
garantir o cumprimento de normas de proteção ao meio ambiente. Como parte do auxílio na
solução dessa questão, o Governo do Estado de Minas Gerais lançou, no final de 2012, um
Edital de Licitação para a exploração mediante parceria público-privada dos serviços de
transbordo, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos na Região Metropolitana
de Belo Horizonte e Colar Metropolitano. Nesse sentido, o presente estudo faz uma análise do
conteúdo do Edital de Licitação, avaliando a forma pela qual se dará a exploração dos
serviços, bem como a eficiência na contribuição para a proteção do meio ambiente.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos Urbanos. Disposição Final. Parceria Público-Privada.
Direito Ambiental.

ABSTRACT

Now a days, the right to a balanced environment has become a great challenge for society,
and one of the major problems faced is the inadequate urban solid waste’s disposal as a result
of rising urban centers and natural resources’ exploitation without control that occurs in many
Minas Gerais’ and Brazil’s cities. The search for solutions to the urban solid waste’s final
disposal has brought discussion by cities for efficient, secure and environmentally adequated
forms to problem’s solution. Minas Gerais state has been adopting efficient methods of laws
and regulations to control politics establishment and cities’ supervision to ensure compliance
of environmental protection regulations. As part of assistance in this matter solution, the
Government of Minas Gerais state launched in 2012’s end an Bidding for exploitation
through public private partnership of transhipment, treatment and disposal services of urban
solid waste services in Belo Horizonte metropolitan and paste areas. This study analyzes the
content of Bidding, evaluating the services exploitation form as well as the efficiency in
contributing to environmental protection.
Keywords: Urban Solid Waste. Final Disposal. Public Private Partnership. Environmental
Law.
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1 INTRODUÇÃO

O mundo vive hoje uma grave crise ambiental, implantada no curso do século XX,
fruto de um modelo de crescimento econômico e demográfico dos centros urbanos, que
apresenta sérios problemas, como extinção de espécimes da fauna e flora. Além disso, ela tem
acarretado redução da biodiversidade, esgotamento de recursos naturais, escassez de água,
aquecimento global, poluições e a geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) em níveis
alarmantes, afetando diretamente a qualidade de vida das pessoas.
A preocupação com o meio ambiente é assunto recente na história da humanidade e
tem sido baseada em uma discussão maior sobre a tutela do meio ambiente a partir da
Conferência de Estocolmo em 19721, na Suécia, evento considerado como o grande marco do
movimento ecológico mundial.
No Brasil, até então, não existia uma preocupação com a questão ambiental. Somente
a partir da Constituição da República de 1988, foi dada a devida importância constitucional ao
Direito Ambiental. O processo de constitucionalização do Direito Ambiental foi uma
necessidade evidenciada pela tendência global em dar essa importância ao tema.
O complexo aparato material e instrumental do Estado Democrático de Direito
Brasileiro salvaguarda a pessoa humana e o meio ambiente que a circunda, de forma a
garantir condições mínimas de subsistência. Além disso, visa garantir ainda interação com o
meio ambiente, em prol da manutenção do equilíbrio e qualidade de vida.
Um dos grandes problemas enfrentado no Brasil, e um dos grandes desafios
ambientais no mundo hoje, é a destinação correta dos RSU. De acordo com a Constituição da
República de 1988, o manejo dos RSU é considerado atividade essencial e de
responsabilidade do poder público municipal, ainda que possa ser exercido por empresas
particulares por meio de concessão pública.
Historicamente no Brasil, os RSU são depositados em estado bruto sobre o terreno
em lixões, sem preparo, e, também, sem tratamento dos efluentes líquidos derivados da
decomposição do lixo, como o chorume, que percorre o solo, contaminando o lençol freático,
e, por conseguinte, toda a população que se utiliza desse recurso hídrico. Isso acarreta a
poluição e degradação do meio ambiente, perdas econômicas, e reduz a qualidade de vida do
homem.
1

Conferência de Estocolmo foi realizada na Suécia entre os dias 5 a 16 de junho de 1972 e tinha como objetivo
avaliar a relação do Homem com o Meio Ambiente.
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No início da década de 1980, muitas experiências de gestão compartilhada de RSU
surgiram em todo país, programas de coletas seletivas em parceria com associações de
catadores de materiais recicláveis garantiram enormes ganhos ambientais e sociais integrando
pessoas que viviam marginalizadas. Porém, a gestão compartilhada e os programas de coleta
seletiva, hoje consolidados como políticas públicas, não são suficientes para resolver a
questão da geração de RSU.
Em 2010, a Lei 12.305, primeira lei brasileira de RSU, foi promulgada com a
proposta de ser o “marco regulatório” dos RSU no país. A necessidade de uma norma federal
para regulamentação nesta época era obrigatória, pois as normas sobre RSU até então ficavam
sob responsabilidade dos Estados, criando uma diversidade legislativa que em muitas vezes
induzia atividades geradoras de resíduos a migrarem para os Estados com legislação mais
condescendente.
A Lei 12.305/10 estabeleceu o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e metas ousadas
para o tratamento dos RSU, determinando o limite do ano de 2014 para extinção de todos os
lixões nos municípios brasileiros. Também, como meta para o final de 2014, a coleta seletiva
deverá já estar implantada em todo o país e apenas os rejeitos deverão ser encaminhados aos
aterros sanitários. A legislação também contempla a obrigação de tratamento do chorume
transformando metano em energia.
Hoje, as administrações públicas municipais brasileiras afirmam existir uma série de
entraves para implantar programas de manejo de RSU conforme determinado na Lei
12.305/2010. Afirmam existir falta de recursos financeiros, falta de planejamento, de
infraestrutura adequada e de mão de obra especializada, que ocasionam a gestão inadequada
dos RSU e diretamente impactam em outras áreas como saúde.
A Lei 12.305/2010 trouxe outras inovações como permitir a gestão integrada
intermunicipal, ou microrregional na busca da adequação e destinação correta dos RSU. Para
as regiões metropolitanas, a gestão deve ser compartilhada com os Estados. Nesse contexto, o
planejamento e execução conjunta dos serviços públicos tornam-se mais viáveis, assim, novas
alternativas surgem sobre a destinação adequada dos resíduos em âmbito estadual.
Com a realidade semelhante a dos demais municípios brasileiros, a destinação
adequada de RSU tem-se tornado um dos maiores desafios para os municípios de Minas
Gerais, principalmente para os de médio e pequeno porte, devido à carência de recursos
financeiros, humanos e tecnológicos, que limitam os esforços, no sentido de ordenar a
disposição desses RSU, que terminam por ser lançados diretamente no solo, no ar e nos
recursos hídricos.
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Atualmente, a maioria dos municípios mineiros gerencia de forma isolada os serviços
de coleta, transporte e disposição final dos RSU. Essa situação se repete com os municípios
da RMBH e Colar Metropolitano, que gerenciam individualmente e dispõem em lixões sem o
devido tratamento.
Buscando cumprir o que foi determinado pela Lei 12.305/2010, foi apresentado em
2012, pelo Governo do Estado de Minas Gerais, o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos
— Região Metropolitana e Colar Metropolitano (PMRS) —, abrangendo 50 municípios.
Nesse PMRS, uma das alternativas apresentadas para o problema da falta de recursos
para implantar a gestão e destinação correta dos RSU na RMBH e Colar Metropolitano foi a
proposta de solução pela via da parceria público-privada (PPP). Essa modalidade de
concessão estabelecida pela Lei 11.079 de 20042, que aproxima o poder público da iniciativa
privada, é atual e utilizada em vários países do mundo. A temática relaciona-se com a
incapacidade dos Estados no financiamento de projetos estruturantes, buscando-se no setor
privado a partilha de riscos e dos investimentos suficientes a permitir o incremento da
infraestrutura pública (GUIMARÃES, 2012, p. 15).
A parceria com o ente privado usualmente agrega valor por meio do aumento da
eficiência produtiva ou da técnica de produção e fornecimento do serviço. Para ser
justificável, uma PPP tem que gerar uma combinação de eficiência produtiva e ganho social
superior à provisão pública, considerando que o setor público está preparado para trocar
alguma eficiência no ganho social por eficiência produtiva.
Acatando a alternativa apresentada no PMRS, em setembro de 2012, o Governo do
Estado de Minas Gerais lançou edital na modalidade concorrência para buscar empresas
interessadas na exploração, mediante concessão administrativa, dos serviços de transbordo,
tratamento e disposição final de RSU nos municípios da RMBH e Colar Metropolitano.
Com o lançamento do Edital de Concorrência em 20123, eclodiram vários protestos
durante o ano de 2013 contra a PPP de RSU. Entidades como o Movimento Nacional dos
Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), Instituto Nenuca de Desenvolvimento
Sustentável (INSEA), Associação de Catadores de Papel, Papelão e Outros (ASMARE)

2

Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004, instituiu normas gerais para licitação e contratação de parceria
público-privada no âmbito da Administração Pública, aplicável à União, Estados, Municípios e Distrito Federal.
Antes disso, alguns entes da federação haviam editado seus regulamentos próprios, como por exemplo, o Estado
de Minas Gerais, pela Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003; Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei nº
12.930, de 4 de fevereiro de 2004; Estado de São Paulo por meio da Lei nº 11.688, de 19 de maio de 2004;
Estado de Goiás, nos termos da Lei nº 14.910, de 11 de agosto de 2004.
3
Edital de Concorrência Nº 01/2012, da Secretaria de Estado Extraordinária de Gestão Metropolitana do
Governo do Estado de Minas Gerais, substituído posteriormente para Edital de Concorrência nº02/2013.
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afirmavam que a proposta do projeto de PPP de RSU era “polêmica porque deixava em aberto
para as empresas a escolha da tecnologia a ser usada na destinação final dos resíduos sólidos”.
A preocupação maior das entidades era que a “tendência das empresas em optarem pela
incineração dos resíduos por ser mais lucrativa, uma vez que quanto menos resíduos elas
dispõem em aterros sanitários, maior o pagamento efetuado pelo poder público”4.
As questões acima motivaram o presente estudo que tem como objetivo avaliar os
instrumentos contidos no Edital de Licitação da Concessão para exploração mediante PPP,
dos serviços de transbordo, tratamento e disposição final de RSU da RMBH e Colar
Metropolitano, a partir da viabilidade econômico-financeira do projeto, da questão ambiental
como a destinação final correta dos RSU, e social, como a inclusão dos catadores de materiais
recicláveis.

1.1 Justificativa

Análise da viabilidade econômico-financeira, da questão ambiental, e social, aplicada
ao Edital de Concorrência da PPP de RSU da RMBH e Colar Metropolitano torna-se
relevante em decorrência das exigências da Lei 11.079/2004 (BRASIL, 2004), que estabelece:


Eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da
sociedade;



Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados
incumbidos da sua execução;



Responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias;



Transparência dos procedimentos e das decisões;



Repartição objetiva de riscos entre as partes;



Sustentabilidade financeira;



Vantagens socioeconômicas do projeto de parceria;



Conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das razões
que justifiquem a opção pela forma de PPP.

4

Segundo o MNCR, o temor dos catadores é que a PPP ameace a política de incentivo à coleta seletiva solidária
feita pelo trabalho das cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. A incineração de
resíduos é uma tecnologia que compete com a reciclagem, pois necessita da queima de resíduos com maior poder
calorífico (papel e plástico) para conseguir gerar energia sem a necessidade de adição de combustível. No
entanto, há também uma consciência do risco ambiental e à saúde humana acarretado pela adoção da
incineração, seja pela necessidade de maior extração de matérias-primas virgens, seja pela emissão de gases
potencialmente cancerígenos, como as dioxinas e furanos.
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A destinação dos RSU em lixões configura-se hoje como um problema complexo na
RMBH e Colar Metropolitano. A falta de recursos públicos necessários para o investimento,
a obrigatoriedade no cumprimento da meta estabelecida na PNRS para o fim dos lixões, e a
necessidade de solução para a destinação final dos RSU de forma ambientalmente correta
tornam necessária a análise do único modelo apresentado. A identificação de eventuais
deficiências nos processos e procedimentos contidos no projeto de PPP de RSU permite
balizar e contribuir para o aperfeiçoamento do certame em questão, e projetos futuros.
Atendendo a linha de pesquisa Direito, Sustentabilidade, e Direitos Humanos, a
destinação correta dos RSU, merece destaque.

1.2 Metodologia do trabalho

Este estudo foi iniciado com a definição do problema e análise da relevância da
pesquisa para academia, abrangendo a importância de um novo modelo de tratamento e
destinação ambientalmente correta dos RSU, por meio de uma modalidade de concessão em
PPP, até então, a primeira no Brasil nessa área, a partir da ótica econômica, e socioambiental.
Para o desenvolvimento do presente estudo, a pesquisa foi realizada com base em diferentes
métodos de pesquisa: revisão bibliográfica, análise documental e pesquisa empírica.
Buscando compreender a rotina de trabalho e a visão sobre a nova proposta
apresentada pelo Governo de Minas Gerais para a questão dos RSU, percebeu-se a
necessidade de buscar informações junto às associações de catadores de materiais recicláveis.
Para isso, foram realizadas entrevistas com os técnicos do Instituto Nenuca de
Desenvolvimento Sustentável – INSEA.

1.3 Estruturação do trabalho

Este trabalho foi dividido em cinco capítulos, incluindo-se neles a Introdução e as
Considerações Finais. O capítulo 1 analisa o contexto do estudo, identificando as
necessidades, objetivos e delimitação do escopo.
O capítulo 2 apresenta uma visão geral dos RSU, abrangendo as modalidades de
disposição final utilizadas no Brasil, e a gestão dos RSU na RMBH e Colar Metropolitano.
O capítulo 3 discorre sobre a PPP no Brasil, abrangendo experiências de PPP de
RSU, em outros países.
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No capítulo 4, tema central deste trabalho, estuda-se o modelo de exploração
mediante PPP dos serviços de transbordo, tratamento e disposição final de RSU, apresentado
no Contrato de Concessão por Concorrência Pública nº 02/2013, da Secretaria Estadual
Extraordinária de Gestão Metropolitana – SEGEM, avaliando como se dará a exploração
deste modelo, sob a ótica econômica, e socioambiental.
O capítulo 5 encerra-se apresentado as considerações finais da análise do presente
estudo.
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2 GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA RMBH E COLAR
METROPOLITANO

No Brasil os RSU vão para os lixões (Figura 1), aterros controlados e aterros
sanitários. Esses resíduos são transportados para locais afastados dos centros urbanos,
descarregados diretamente no solo, sem nenhum tratamento, atraindo moscas, pássaros e
ratos.
Em Minas Gerais o cenário não é diferente, ainda existem 278 lixões em operação, e
na RMBH e Colar Metropolitano5, 34% dos municípios ainda destinam os RSU para os
lixões.
Figura 1 – Modelo do sistema de funcionamento de lixão

Fonte: Lixo.com.br (2013).

A Lei 12.305/10 determina, que após 2014, os municípios brasileiros não poderão
mais utilizar os lixões, a coleta seletiva deverá ser implantada em todo o país e apenas os
rejeitos deverão ser encaminhados aos aterros sanitários. Além disso, os resíduos recicláveis
não poderão ser enviados para os aterros sanitários e os municípios que desrespeitarem a

5

Atualmente a RMBH é composta por 34 municípios e se localiza na porção centro-oeste do estado de Minas
Gerais. Sua extensão territorial é de 9.460 km² e sua população, de acordo com o censo demográfico de IBGE de
2010, é de 4.883.970 habitantes, apresentando densidade de 516 hab/km². O Colar Metropolitano é atualmente
integrado por 16 municípios, com uma extensão territorial de 5.507 km² e sua população, de acordo com o censo
demográfico de IBGE de 2010, é de 545.999 habitantes. A densidade demográfica do Colar, portanto, é de 99,14
hab./km², aproximadamente cinco vezes menor que a densidade da RMBH (MINAS GERAIS, 2012).
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norma poderão ser multados. A legislação também contempla a obrigação de tratamento do
chorume6, transformando metano em energia.
A composição do lixo qualitativamente é classificada segundo alguns critérios:


Capacidade de incineração;



Materiais não combustíveis (vidros e metais);



Materiais combustíveis (plásticos, papeis, trapos);



Segundo a capacidade da produção de composto;



Matéria orgânica;



Matéria inorgânica.

Os principais fluxos de resíduos sólidos gerados na RMBH e Colar Metropolitano
correspondem aos seguintes tipos de resíduos:


Resíduos sólidos urbanos (RSU);



Resíduos da Construção Civil e Volumosos (RCCV);



Resíduos de Serviços de Saúde (RSS).

Aproximadamente 53% dos RSU gerados na RMBH e Colar Metropolitano são
compostos por matéria orgânica. Os materiais recicláveis, a saber, papel, plástico, metal e
vidro, correspondem a cerca de 30% dos RSU gerados na região. O gráfico abaixo apresenta
uma estimativa de gravimetria7 dos RSU gerados na RMBH e Colar Metropolitano.
Tabela 1 – Composição de RSU

MATERIAL

% DO PESO

Material orgânico putrescível

52,78

Papel papelão

29,01

Material ferroso

6,77

Trapo, couro, borracha

3,45

Plástico

2,83

Vidro, terra, pedra

4,67

Madeira

2,1

Outros

0,05

TOTAL

100

Fonte: Minas Gerais, 2012.
6

Líquido poluente, de cor escura e odor nauseante, originado de processos biológicos, químicos e físicos da
decomposição de resíduos orgânicos.
7
A composição gravimétrica traduz o percentual de cada componente em relação ao peso total da amostra de
lixo analisada.
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A Tabela 2 a seguir apresenta o volume dos principais fluxos de RSU gerados na
RMBH e Colar Metropolitano em 2010:
Tabela 2 – Geração estimada dos principais fluxos de resíduos por municípios – RMBH e Colar Metropolitano

Fonte: Minas Gerais, 2012
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2.1 Custos Operacionais

Para os municípios da RMBH e Colar Metropolitano, o gasto maior no processo de
manejo dos RSU fica por conta da coleta e transporte, que em sua maioria é terceirizado. A
distância percorrida entre os municípios e aterros sanitários, que em média é de 40 km eleva
os custos da operação (Tabela 3) que ultrapassam R$100,00 a tonelada/dia:
Tabela 3 –Valor Coleta e Transporte RSU

COLETA E TRANSPORTE
Município
Valor Ton/dia
Betim
R$ 91,30
Brumadinho
R$ 27,77
Contagem
R$ 70,77
Nova Lima
R$ 63,03
Pará de Minas
R$ 67,12
Pedro Leopoldo
R$ 51,18
Ribeirão das Neves
R$ 65,00
Sabará
R$ 119,03
Santa Bárbara
R$ 115,26
Fonte: Elaborado pelo autor.

Em alguns municípios, este custo é somado à disposição final, chegando a R$ 144,80 em
Itabirito, e R$ 165,00 em Caeté (Tabela 4):

Tabela 4- Valor Coleta, Transporte e Disposição Final RSU

COLETA TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL
Município
Valor Ton/dia
Barão de Cocais
R$ 27,77
Caeté
R$ 165,00
Capim Branco
R$ 60,00
Confins
R$ 60,00
Esmeraldas
R$ 106,73
Itabirito
R$ 144,80
Moeda
R$ 70,00
São Joaquim de Bicas
R$ 59,98
São José da Lapa
R$ 60,00
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Considerando-se somente a disposição final dos RSU, não considerando a coleta e o
transporte, o valor médio pago por tonelada, disposta em aterros privados, pode chegar a R$
47,97 (Tabela 5):
Tabela 5 –Valor Disposição Final RSU

DISPOSIÇÃO FINAL
Município
Valor Ton/dia
Belo Horizonte
R$ 36,20
Betim
R$ 54,98
Contagem
R$ 18,92
Ibirité
R$ 49,96
Igarapé
R$ 54,98
Itaguara
R$ 51,25
Lagoa Santa
R$ 60,00
Mário Campos
R$ 54,48
Nova Lima
R$ 32,47
Pará de Minas
R$ 50,95
Pedro Leopoldo
R$ 58,88
Ribeirão das Neves
R$ 25,00
Sarzedo
R$ 58,00
Sete Lagoas
R$ 65,00
Vespasiano
R$ 48,40
VALOR MÉDIO
R$ 47,97
Fonte: Minas Gerais, 2012.

Buscando uma destinação final ambientalmente correta, 15 municípios da RMBH e
Colar Metropolitano começaram a enviar, a partir de 2010, seus RSU para o Centro de
Tratamento de Resíduos de Macaúbas no município de Sabará. Outros 5 municípios no
mesmo período começaram a enviar seus RSU para a Central de Tratamento de Valorização
Ambiental no município de Betim. A iniciativa dos municípios, que é considerada
ambientalmente correta, acarreta para muitos desses municípios custos elevados com
transporte, que chegam a percorrer até 100 km para dar a destinação correta aos RSU.

2.2 Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos

Estima-se que, em 2012, tenha sido gerado um total de 4.600 t/dia de RSU, 3.700
t/dia de RCCV e 31 t/dia de RSS na RMBH e Colar Metropolitano.
Cumpre destacar que a gestão dos RSS, em razão do grau de periculosidade
característico desse tipo de resíduos, é bastante complexa e onerosa. O município de Belo
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Horizonte é, sozinho, responsável por mais de 40% do volume de resíduos sólidos gerados na
região.
Buscando uma destinação ambientalmente correta, 29,17% dos municípios da
RMBH e Colar Metropolitano destinam seus RSU para aterros controlados. Os aterros
sanitários, como técnica para tratamento de resíduos, vêm, paulatinamente, substituindo os
lixões, uma vez que se apresentam como uma forma mais sustentável de se fazer a destinação
final dos RSU.
As vantagens dos aterros sobre os lixões são a construção em local adequado sob os
aspectos hidrológicos, geológicos e sociais; a impermeabilização com camada de argila ou
manta de polietileno de alta densidade, o que impossibilita a percolação de líquidos, no caso,
o chorume, que é coletado com posterior manejo; a possibilidade da utilização do biogás para
a geração de energia; o uso de dispositivos de monitoramento das águas subterrâneas; o uso
de cobertura diária do solo e ainda, o planejamento da desativação o aterro após a sua vida útil
(OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2014, p. 300).
É importante citar que, diferentemente dos lixões, os aterros (Figura 2) podem ser
projetados para uma vida útil de 20 anos, e podem ainda gerar créditos de carbono, pela
redução de emissão dos gases de efeito estufa, quando da queima ou uso do biogás gerado. Os
aterros podem ser divididos em diferentes tipos (CETESB, 2013):


Aterro convencional: formação de camadas de resíduos compactados, que
são sobrepostas acima do nível original do terreno conhecidas como de
“escada” ou de “troncos de pirâmides”.



Aterro em valas: o uso de trincheiras ou valas visa facilitar a operação do
aterramento dos resíduos e a formação das células e camadas; assim, tem-se o
preenchimento total da trincheira, que deve devolver ao terreno a sua
topografia inicial.
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Figura 2 – Aterro sanitário

Fonte: Unesp (2013).

Os resíduos depositados em aterros sanitários passam por um processo físicoquímico conhecido como processo de decomposição. A decomposição da matéria orgânica
ocorre por dois processos, o primeiro processo é de decomposição aeróbia e ocorre
normalmente no período de deposição do resíduo. Após esse período, a redução do oxigênio
(O2) presente nos resíduos dá origem ao processo de decomposição anaeróbia. As principais
entradas são os resíduos e a água e as principais saídas são os gases e o chorume (CETESB,
2013).
Pelo método de coleta de resíduos adotado pelos municípios da RMBH e Colar
Metropolitano, onde não existe a separação dos materiais, e mesmo utilizando outras técnicas
como a reciclagem ou a compostagem de resíduos, dificilmente, após o processo de triagem
do material a ser reciclado, não existe um montante de resíduo final que obrigatoriamente
deve ser descartado em aterros.

O aterro sanitário deve operar de modo a fornecer proteção ao meio ambiente,
evitando a contaminação das águas subterrâneas pelo chorume (líquido de elevado
potencial poluidor, de cor escura e de odor desagradável, resultado da decomposição
da matéria orgânica), evitando o acúmulo do biogás resultante da decomposição
anaeróbia do lixo no interior do aterro. O biogás pode sair do interior do aterro de
forma descontrolada ou infiltrar pelo solo e atingir redes de esgotos, fossas e poços
rasos podendo causar explosões. A grande preocupação são os passivos ambientais
gerados por estes procedimentos em aterros sanitários que tornam inertes os solos
utilizados, causam danos à atmosfera e aos corpos hídricos locais por muitos anos
após o encerramento (CETESB, 2013).
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Entretanto, algumas desvantagens são apontadas pelos referidos autores. São elas:
O alto valor de investimento com as obras e equipamentos envolvidos; a necessidade
de grandes espaços públicos (...); grandes gatos públicos com a logística envolvida
no processo, tendo em vista a distância cada vez maior dos locais de geração; a
demora no processo de tratamento e baixa redução do volume, em termos de curto e
médio prazo; custos com a operação, pela necessidade de compactação após cada
camada de resíduo e solo e os custos altos de monitoramento (OLIVEIRA;
OLIVEIRA, 2014, p. 303) .

Ainda assim, os aterros são apontados como necessários para a melhoria ambiental e
maior recuperação energética com eficiência superior de produção de metano.
Outro método utilizado no tratamento de RSU provenientes de fontes especiais8 é a
incineração, que é uma das tecnologias existentes para o tratamento térmico dos resíduos. É a
queima por um tempo predeterminado de materiais em alta temperatura (geralmente acima de
900ºC), misturados com uma quantidade de ar apropriada.
Com a incineração, ocorre a redução do volume e do peso dos RSU, podendo ser
aplicado a diversos tipos de resíduos. O grande problema é que, no processo de incineração
dos resíduos sólidos, ocorre a formação de poluentes atmosféricos, principalmente as cinzas
que apresentam elevado potencial de impacto ambiental, destacados:
a) escória oriunda do forno de incineração composta normalmente por material
inerte, inorgânicos e metais; b) cinzas geradas nos equipamentos de remoção de
particulados, as quais contém material inerte de granulometria pequena, inorgânicos
e metais pesados; c) resíduos, líquidos ou sólidos, a depender do tipo de processo,
provenientes dos equipamentos do tratamento dos gases ácidos e d) emissões
atmosféricas que são constituídas por gases como gás carbônico (CO2), óxidos de
enxofre (SOx), óxidos de nitrogênio (NOx), oxigênio (O2), nitrogênio (N2) e
material particulado (MP). Em menor concentrações tem-se o ácido clorídrico (HCl)
e o ácido fluorídrico (HF), chamados de gases ácidos, além de os metais pesados
(normalmente associado ao MP) e os produtos da combustão incompleta como
monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos, dioxinas, furanos etc. (GRIPP, 1998).
8

Fontes Especiais: Lixo industrial – são os resíduos gerados pelas atividades industriais. São resíduos muito
variados que apresentam características diversificadas, pois essas dependem do tipo de produto manufaturado.
Devem, portanto, ser estudados caso a caso. Adota-se a NBR 10.004 da ABNT para se classificar os resíduos
industriais: Classe I (Perigosos), Classe II (Não-Inertes) e Classe III (Inertes).
Lixo radioativo – são os resíduos que emitem radiações acima dos limites permitidos pelas normas ambientais.
No Brasil, o manuseio, acondicionamento e disposição final do lixo radioativo está a cargo da Comissão
Nacional de Energia Nuclear – CNEN.
Lixo de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários. Resíduos gerados tanto nos terminais como dentro dos
navios, aviões e veículos de transporte. Os resíduos dos portos e aeroportos são decorrentes do consumo de
passageiros em veículos e aeronaves e sua periculosidade está no risco de transmissão de doenças já erradicadas
no país. A transmissão também pode se dar por meio de cargas eventualmente contaminadas, tais como animais,
carnes e plantas. Lixo agrícola – formado basicamente pelos restos de embalagens impregnados com pesticidas e
fertilizantes químicos, utilizados na agricultura, que são perigosos. Portanto o manuseio desses resíduos segue as
mesmas rotinas e se utiliza dos mesmos recipientes e processos empregados para os resíduos industriais Classe I.
A falta de fiscalização e de penalidades mais rigorosas para o manuseio inadequado desses resíduos faz com que
sejam misturados aos resíduos comuns e dispostos nos vazadouros das municipalidades, ou que eles sejam
queimados nas fazendas e sítios mais afastados, gerando gases tóxicos.
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No processo de incineração são gerados gases e partículas de RSU, denominadas
particulados, que em muitas vezes reagem com outros organismos quando lançados na
atmosfera. Esses gases são extremamente prejudiciais ao meio ambiente, pois os efluentes da
combustão dos resíduos variam conforme a composição dos RSU levados a incineração. Essa
diversidade da composição dos RSU impossibilita um controle da composição final dos gases
gerados.
Para se obter resultados controlados na emissão dos gases, as usinas de incineração
deveriam ter controle de todos os materiais e composições que são levadas aos fornos, o que
geralmente não acontece por ser bastante dispendioso.
As desvantagens apontadas nesse processo são os riscos de problemas com os filtros
e a geração de poluentes na atmosfera, a geração de gases de efeito estufa, a possibilidade de
encaminhamento de resíduos passíveis de reciclagem, bem como a necessidade de
equipamentos de qualidade, constantemente monitorados e operados por pessoal
especializado (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2014, p. 310).
Para o INSEA, o processo de incineração de resíduos é uma tecnologia que compete
com a reciclagem, pois necessita da queima de resíduos com maior poder calorífico (papel e
plástico) para conseguir gerar energia sem a necessidade de adição de combustível.
Mas cumpre ressaltar que a incineração dos resíduos gera energia por meio da
queima completa dos resíduos secos, produzindo monóxido de carbono (CO), que pode ser
queimado para gerar energia. Mesmo com essas dificuldades, novas tecnologias de
incineração vêm sendo desenvolvidas, mostrando ser realmente possível a utilização desse
processo.

2.3 Iniciativas Relevantes no tratamento do RSU

Ponto que merece destaque, mesmo que ainda estejam sendo desenvolvidas de forma
tímida, são as Usinas de Triagem e Compostagem — UTC. Estão presentes nos municípios de
Belo Vale, Florestal, Prudente de Morais, Itaúna e São Joaquim de Bicas.
A compostagem é um processo em que a matéria orgânica é transformada em
compostos ou húmus por meio da estabilização biológica. “É uma técnica tradicional de
tratamento para o lixo urbano” (MANO; PACHECO; BONELLI, 2010, p. 108), com a
vantagem de se manter o equilíbrio ecológico do solo.
Fato unânime é que a compostagem apresenta fatores positivos como a redução do
volume, da massa e do teor de umidade dos resíduos tratados, a estabilização química e
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biológica dos materiais putrescíveis e a obtenção de produtos ou compostos com interesse
agrícola. Outro produto gerado pela compostagem é o biogás, processo realizado pela
digestão anaeróbica dos resíduos, captados por uma rede de drenagem apropriada.
Em 24 municípios da RMBH e Colar Metropolitano, há programas de coleta seletiva
já implantada pelas prefeituras, sendo que o mais antigo deles, Belo Horizonte, teve início em
1993. Nos municípios de Florestal, Jaboticatubas, Mario Campos, Nova Lima, Nova União,
Ribeirão das Neves, Sete Lagoas e Vespasiano, apesar de haver a atuação de organizações de
catadores de materiais recicláveis, não há programas de coleta seletiva instituídos pelas
prefeituras (MINAS GERAIS, 2012).
A reciclagem é a forma mais importante para o descarte que envolve a desintegração
dos produtos descartados em partículas que podem ser incorporadas ao solo.
Esse processo é o resultado de diversas atividades, como coleta, separação e
processamento, por meio das quais materiais aparentemente sem valor servem como
matéria-prima na manufatura de bens, anteriormente feitos com matéria-prima
virgem. Ocorre quando a recuperação dos resíduos for técnica e economicamente
viável e higienicamente utilizável, e quando as características do material forem
respeitadas. Formulações apropriadas podem transformar uma fração de plástico
reciclado, sem atrativos mercadológicos, em um produto alternativo que permita o
desenvolvimento sustentável, tal como definido pela ONU (BONELLI; PACHECO;
MANO, 2010, p. 135).

A redução do volume dos resíduos descartados, a preservação dos recursos naturais,
a diminuição da poluição, e economia de energia, bem como a geração de emprego são as
principais vantagens da reciclagem. O processo é importante a nível ambiental, econômico e
social.
Embora materiais como papel possam ser reciclados, a reciclagem do plástico é a
mais importante tendo em vista as características desse material. Existem vários tipos de
reciclagem do plástico. Bonelli, Pacheco e Mano (2010) dividem as formas de reciclagem em
primária, secundária, terciária e quaternária.
Na reciclagem primária, são empregados resíduos de fabricação, como rebarbas,
peças mal moldadas, aparas e peças plásticas sem especificação. A moagem e a transformação
da matéria plástica são realizadas com o reprocessamento, quando se pretende um produto
novo (BONELLI; PACHECO; MANO, 2010, p. 136).
Os artefatos pós-consumo entram na reciclagem secundária. Esse processo é
importante, pois são necessárias diversas ações no intuito de se transformar essa matéria,
tendo em vista a presença de contaminantes — terra, papel, etc. É uma técnica mais detalhada,
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na medida em que devem ser retiradas as partes metálicas presentes nos refugos (BONELLI;
PACHECO; MANO, 2010, p. 136).
A reciclagem terciária tem por objetivo a obtenção de materiais que deram origem ao
plástico, os monômeros9 ou oligômeros10. Nesse processo, os refugos plásticos são
transformados em produtos químicos úteis (BONELLI; PACHECO; MANO, 2010, p. 136).
Quando os resíduos de plástico, descartados, são incinerados, tem-se a reciclagem
quaternária. O processo é chamado de “co-combustão, quando a matéria-prima a ser
queimada compõe-se de polímero e outro material, que pode ser um combustível fóssil ou
parte do lixo urbano” (BONELLI; PACHECO; MANO, 2010, p. 136). Fato é que o resíduo
gerado é um resíduo mineral que pode ser incorporado ao solo.
Atualmente, por meio desses processamentos, a tecnologia permite a confecção de
mourões para cercas, comedouros, estacas para proteção costeira, blocos para meio-fio,
tapumes de construção, bancos de jardim, portais, rodapés, trilhos de trem, abrigos para
ônibus, telhados, azulejos, revestimento de parede, pisos, dentre outros (BONELLI;
PACHECO; MANO, 2010, p. 146).
Em qualquer caso, deve ser viabilizada a coleta seletiva ou semisseletiva, sem a qual
não é possível a realização dessas transformações. Por essa razão há a importância da
presença dos catadores e principalmente da consciência ambiental individual.
É importante salientar que é preciso atingir o equilíbrio entre o que é produzido,
consumido e o que é descartado. Somente assim, o homem terá uma interação sustentável e
eficiente com o meio ambiente.
Tão importante quanto à reciclagem é a coleta seletiva, que é uma das etapas do
gerenciamento de RSU e consiste na coleta desses resíduos previamente segregados conforme
sua constituição ou composição. Essa prática engloba a coleta de materiais recicláveis papel,
plástico, metal, vidro, isopor e outros, promovendo “a economia dos recursos naturais e de
insumos, o reúso, a ampliação do mercado de reciclagem, a educação para um consumo mais
consciente e a inclusão socioprodutiva de catadores de materiais recicláveis” (BESEN, 2011,
p. 247).
A coleta seletiva encontra um grande desafio em relação ao custo que se apresenta
alto em função do custo da coleta convencional. Além disso,
As administrações municipais enfrentam dificuldades técnicas e administrativas para
prestar o serviço de coleta seletiva de forma universalizada e eficiente, assim como
9

Pequenas moléculas.
Várias moléculas.

10
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para se relacionar com as organizações de catadores, sendo elas programas de
inclusão social que necessitam de apoio e, ao mesmo tempo, prestam serviços às
prefeituras (BESEN, 2014, p. 255).

É importante citar que, mesmo com toda a problemática envolvida:
O Brasil tem despontado como o país onde avanços significativos têm sido
alcançados não somente em termos do processo de organização deste segmento
social, como também no plano do reconhecimento da atividade pelo poder público.
Nas últimas duas décadas, o fenômeno da catação tem, paulatinamente, sido
encarado enquanto uma questão socioambiental inserindo-se no âmbito da política e
da justiça social, à medida que tem passado a ser objeto de políticas públicas e nível
nacional, estadual e municipal (DIAS, 2009, p. 24).

E Segundo Edis Milaré:
[...] para a efetividade desse instrumento, de salutar importância que os geradores de
resíduos sólidos procedam à sua segregação e disponibilização adequada, na forma
estabelecida pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, a quem compete os procedimentos a serem observados pelos geradores
(2011, p. 878).

Entretanto, um dos desafios para a gestão sustentável dos resíduos está na falta do
uso de indicadores que permitam analisar os resultados dos programas implantados, visando a
sua melhoria constante.
Nos municípios em que há coleta seletiva implantada, a frequência da coleta varia
conforme os programas, mas na maior parte dos casos, a coleta ocorre uma vez por
semana, em dias diferenciados da coleta convencional, pelo sistema porta a porta.
Quando o sistema de coleta ocorre em pontos ou locais de entrega voluntária, a
coleta é realizada de acordo com as necessidades do local. Conforme informações
fornecidas pelas prefeituras, a coleta dos materiais recicláveis é realizada por
veículos do tipo caminhões baú, gaiolas ou carrocerias abertas adaptadas, de modo
que não haja mistura dos materiais e facilite a operação das etapas de triagem e
enfardamento. Esses equipamentos e estruturas são, em sua maioria, fornecidos
pelas prefeituras. Geralmente, após a etapa de triagem e classificação, os materiais
recicláveis são comercializados entre cooperativas de catadores de matérias
recicláveis e atravessadores, os quais, por sua vez, comercializam diretamente com
as indústrias e demais empresas que reusam ou reciclam os materiais (MINAS
GERAIS, 2012).

A coleta seletiva e a reciclagem se tornaram instrumentos importantes no processo de
destinação final ambientalmente correta dos RSU, pois reduzem os resíduos que seriam
lançados na natureza, ao mesmo tempo em que poupam matérias-primas, muitas vezes
oriundas de recursos não renováveis, e energia.
De acordo com a Associação Brasileira da Industria Pet – Abipet, no Brasil, a
absoluta maioria das embalagens de PET produzidas é efetivamente reciclada. Essa
reciclagem acontece graças a sistemas alternativos de coleta, realizadas por meio de empresas
dedicadas a essa tarefa, como a realizada por catadores e suas cooperativas. Mesmo assim,
parte dessas embalagens acaba sendo enviada aos lixões. Ocorre também a falta de
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informação quanto à reciclagem pela população, que se desfaz dos seus resíduos jogando-os
no lixo comum — não separando o reciclável — ou nos rios e nas ruas.
A coleta seletiva é a maneira mais comum utilizada para reciclar resíduos sólidos
urbanos, seja pela coleta através de postos de entrega voluntária (PEV), por ação dos
veículos coletores percorrem as residências em dias e horários específicos que não
coincidam com a coleta normal de lixo. Os moradores colocam os recicláveis nas
calçadas, acondicionados em contêineres distintos, ou pelo Programa Interno de
Coleta Seletiva, que é realizado em instituições públicas e privadas, em parceria com
associações de catadores (WIKIPEDIA, 2013).

Ponto importante a ser destacado é o trabalho realizado pelos catadores de materiais
recicláveis. Na RMBH e Colar Metropolitano existem duas redes integradas por organizações
de catadores de materiais recicláveis (Figura 3) com produção aproximada de duas mil
toneladas/mês, que equivalem à metade da geração de RSU em um dia na região: a
Cooperativa de Reciclagem dos Catadores da Rede Economia Solidária (Cataunidos) e a
Central Cooperativa Rede Solidária de Trabalhadores de Materiais Recicláveis de Minas
Gerais (Redesol MG), as quais compreendem, respectivamente, 47,5% e 30% das
organizações de catadores existentes na região (MINAS GERAIS, 2012).

32

Figura 3 – Associação de Catadores da RMBH e Colar Metropolitano–

Fonte: Minas Gerais, 2012.

Na RMBH e Colar Metropolitano, a coleta muitas vezes não é realizada pela própria
associação, o que realmente é feito é a triagem interna nos galpões, que têm a limitação de
infraestrutura para atender um volume maior de resíduos. Os espaços destinados para as
associações fazerem a triagem dos materiais, normalmente são cedidos em convênios com as
prefeituras, que, muitas vezes, são ineficientes para um trabalho de qualidade.
A demanda por reciclagem dos RSU hoje é em escala industrial, e o espaço e
equipamentos não foram projetados para esse processo.
De acordo com o INSEA, o trabalho também apresenta problemas operacionais:
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“A exemplo, se um caminhão utilizado para coletar material quebra, o seu conserto
pode durar até duas semanas, o catador acaba tendo que sair para coletar de forma
autônoma. O catador muitas vezes prefere estar nas ruas coletando, competindo com
a coleta mecanizada. Falta muitas vezes política com conceito multimodal
reconhecidos pelos municípios” (FONSECA, 2013).

Em 2011, como uma forma de incentivo a política ambiental, foi sancionada a Lei
Estadual nº 19.823, que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro aos catadores de
materiais recicláveis, denominado Bolsa Reciclagem. Dentre as organizações de catadores de
materiais recicláveis existentes na RMBH e Colar Metropolitano, destaca-se que, em 2012, 40
delas estavam aptas a receberem a Bolsa Reciclagem, tendo observado, portanto, todas as
condições necessárias estabelecidas para a obtenção do benefício (MINAS GERAIS, 2012).
O incentivo é repassado trimestralmente, integralmente ou em parcelas, até três
meses após a concessão do benefício às cooperativas ou associações e 90% dos
recursos devem ser repassados diretamente aos membros das organizações. Os
outros 10% do montante total do benefício podem ser utilizados para custeio de
despesas administrativas das organizações, para investimentos em equipamentos,
capacitação de cooperados e formação de estoque de materiais recicláveis. Para
garantir o recebimento do incentivo, as cooperativas ou associações, precisam:
manter atualizados seus dados cadastrais no Estado; desempenhar as atividades de
segregação, enfardamento e comercialização dos materiais recicláveis citados acima;
ser reconhecida como cooperativa ou associação de catadores de materiais
recicláveis pelo comitê gestor da Bolsa Reciclagem ou por entidade por ele indicada;
apresentar relação de repasses feitos a cooperados ou associados beneficiados pelo
incentivo, conforme o regulamento. O incentivo será progressivamente estendido a
todas as cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis do Estado,
observadas as prioridades estabelecidas pelo comitê gestor da Bolsa Reciclagem e
sua disponibilidade orçamentária e financeira (MINAS GERAIS, 2012).

Como já dito, o estabelecimento de indicadores e índices que possam comprovar a
sustentabilidade desses programas apresenta-se como o maior desafio no momento, diante das
dificuldades técnicas e administrativas.
É importante também pontuar o aumento dos resíduos gerados a cada dia, tendo em
vista o crescimento populacional conjugado com o processo de urbanização acelerado, as
mudanças tecnológicas e a melhoria da condição socioeconômica, o que, sem dúvida aumenta
esse desafio, uma vez que a demora na realização dos feitos públicos não acompanha esses
acontecimentos.
As empresas e organizações, preocupadas com a legislação, que lhes atribuía
responsabilidades ambientais severas, passaram a trabalhar as práticas de gestão ambiental.

Entre essas práticas, estava a realização da gestão complementar dos processos,
focando nos materiais residuais e nas suas formas de armazenamento, descarte e
transporte, garantindo a preservação do meio ambiente, da qualidade de vida e de
uma sociedade mais justa. Surgiu assim o conceito de logística reversa, conhecida
também por logística inversa ou logística reversível (FREITAS; JABBOUR, 2014,
p. 281).
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Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes dos produtos listados abaixo são obrigados a estruturar e
implantar sistemas de logística reversa, independentemente dos serviços públicos de limpeza
urbana e manejo dos RSU:


Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens;



Pilhas e baterias;



Pneus;



Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;



Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;



Produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

De acordo com o artigo 13 do Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010:
A logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar
a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação
final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).

Portanto, a logística reversa constitui “uma das ferramentas relacionadas à
implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos” (MILARÉ,
2011, p. 878).
Trata-se da aplicação do princípio do poluidor-pagador11, na medida em que “exige a
internalização dos custos provenientes da destinação e disposição final dos resíduos sólidos
gerados por determinados produtos e embalagens” (MILARÉ, 2011, p. 878).
Essa determinação legal tem total fundamento, na medida em que, se descartados
indevidamente, os produtos alvos dessa regra podem causar danos irreversíveis ao meio
ambiente.
No âmbito da logística reversa, cabe aos consumidores efetuar a devolução após o
uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e embalagens sujeitos a este sistema. Os
comerciantes e distribuidores, por sua vez, devem efetuar a devolução desses resíduos aos
fabricantes ou aos importadores dos mesmos, cabendo a estes a responsabilidade de dar
destinação ambientalmente adequada aos produtos e embalagens reunidos ou desenvolvidos
11

Legislações pertinentes às pilhas e baterias-Instrução Normativa IBAMA n.08 de Setembro de 2012,
Resolução CONAMA n. 420, de 28 de Dezembro de 2009, Resolução CONAMA n.401, de 04 de novembro de
2008, Resolução CONAMA n. 023, de 12 de dezembro de 1996, Resolução CONAMA n. 228, de 20 de agosto
de 1997, ABNT /NBR 8418/1984, ABNT NBR 10157/1987, ABNT NBR 11175/1990.

35

pelo sistema de logística reversa, encaminhando o rejeito para disposição final
ambientalmente adequada (MINAS GERAIS, 2012).
Na RMBH e Colar Metropolitano, não há programa específico pelos municípios para
coleta de pilhas e baterias. Medidas como educação ambiental sobre os riscos que os resíduos
destes componentes são medidas necessárias para evitar que tais produtos sejam lançados em
lixões, contaminando solo e água.
Apesar da Resolução Conama nº 416/0912, art. 15º, vedar a disposição final de pneus
no meio ambiente de forma inadequada, a maioria dos pneus13 ainda são lançados nos lixões e
cursos d’água.
Ponto que merece destaque é a logística reversa dos óleos lubrificantes, seus resíduos
e embalagens. Existe hoje em Betim a primeira central de tratamento deste tipo de resíduo.
A Central de Betim recebe as embalagens usadas em postos de combustíveis e outras
empresas da cadeia de óleos lubrificantes. As embalagens recebem tratamento inicial para
retirada do óleo, são prensadas e encaminhadas a outras empresas responsáveis por sua
reciclagem. Conforme ABNT/NBR 10004/2004, os óleos lubrificantes são enquadrados na
Classe I — Perigosos, devendo, portanto, ser gerenciados conforme esta classificação.
Mesmo

o

Brasil

sendo

referência

na

destinação

correta

dos

resíduos

agrosilvopastoris14, estima-se que menos de 5,16% dos municípios mineiros exerçam um
controle sobre esse tipo de resíduos.
O manejo da maior parte desse tipo de resíduo é de responsabilidade do próprio
gerador (Quadro 1), podendo ser efetuada de forma individual ou coletiva e é regida por
legislação específica:

12

Resolução CONAMA n. 258, de 26 de agosto de 1999, Resolução CONAMA n.420, de 28 de dezembro de
2009, Resolução CONAMA n. 416, de 30 de setembro de 2009, Resolução CONAMA n.008, de 19 de setembro
de 1991, ABNT/NBR 10.157/1987, ABNT 12.235/92.
13
Os resíduos pneumáticos, ou pneus, possuem uma estrutura complexa, formada por diversos materiais, tais
como aço, borracha, nylon e poliéster. Os pneus são produtos de degradação lenta e, quando depositados em
locais inadequados, prejudicam o meio ambiente e a saúde pública.
14
Agrotóxicos, fertilizantes, produtos de uso veterinário e suas embalagens.
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Quadro 1 – Legislação Logística Reversa Agrosilvopastoris

Fonte: Minas Gerais, 2012.

Já a gestão adequada dos agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, entendida como
um ciclo, o qual envolve agricultores, canais de distribuição, a indústria e o poder público,
com responsabilidades compartilhadas e em conformidade com a legislação vigente, entre
elas, a Lei Federal nº 9.974/200015.
Visando atender às exigências previstas pelos órgãos competentes, no ano de 2002
os fabricantes de agrotóxicos criaram o Instituto Nacional de Processamento de
Embalagens Vazias (inpEV). O inpEV assumiu a gestão e os trabalhos relativos à
destinação final das embalagens vazias em todo o território nacional, de forma
autônoma. A destinação final de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, envolve
agricultores, canais de distribuição, a indústria e o poder público, com
responsabilidades compartilhadas e em conformidade com a legislação vigente. O
inpEV representa a indústria fabricante nesse processo, retirando as embalagens
vazias que foram devolvidas nas unidades de recebimento e as enviando para a
correta destinação – reciclagem ou incineração. Atualmente o Brasil é referência na
logística reversa de embalagens vazias de agrotóxicos, enviando para destinação
final ambientalmente adequada 94% das embalagens primárias, ou seja, aquelas que
entram em contato direto com o produto. Em relação ao total de embalagens
comercializadas, 80% parecem receber destinação adequada. (MINAS GERAIS,
2012).

15

Altera a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o
controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.
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O manejo da maior parte desse tipo de resíduo é de responsabilidade do próprio
gerador, podendo ser efetuada de forma individual ou coletiva e é regida por legislação
específica.
Portanto, entende-se, que mesmo com um custo elevado chegando a mais de
R$100,00 tonelada/dia para manejo dos RSU na RMBH e Colar Metropolitano, mais de 34%
do volume gerado ainda vai para os lixões sem tratamento nenhum, gerando passivo
ambiental. Alternativas como coleta seletiva, reciclagem, compostagem e logística reversa
dão a destinação correta para pouco mais de 4% do volume gerado por mês na região. Diante
do quadro apresentado e da necessidade de até o final do ano de 2014, de acordo com o Plano
Nacional de Resíduos Sólidos, acabar com a operação dos lixões em todos os municípios
brasileiros, alternativas para solucionar o problema devem ser apresentados. A falta de
recursos e aparato tecnológico levaram os municípios da RMBH e Colar Metropolitano a
apresentar proposta de solução para o problema através de uma PPP para o transbordo,
tratamento e disposição final dos RSU.

2.4 Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos (PMRS)

Buscando solucionar o problema ambiental causado pela destinação incorreta dos
RSU, e atendendo ao art. 17 da Lei Federal no 12.305/2010, foi elaborado o Plano
Metropolitano de Resíduos Sólidos — Região Metropolitana e Colar Metropolitano —,
inserindo os 50 municípios que atualmente integram essa região.
Esse Plano estabelece diretrizes de atuação do Estado no apoio de implantação de
sistemas sustentáveis de gestão de resíduos sólidos no âmbito da RMBH e Colar
Metropolitano, de forma alinhada às diretrizes do Plano de Regionalização para a Gestão
Integrada dos RSU / Arranjos Territoriais Ótimos (ATOs), elaborado pela Fundação Estadual
do Meio Ambiente (FEAM) e coordenado pelo Centro Mineiro de Referência em Resíduos
(CMRR), fortalecendo os instrumentos instituídos pelas Políticas Nacional e Estadual de
Resíduos Sólidos (MINAS GERAIS, 2012).
O Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos — Região Metropolitana de Belo
Horizonte e Colar Metropolitano — (PMRS) abrangem dados gerais e específicos sobre a
gestão dos resíduos sólidos nos 50 municípios que compõe a RMBH e Colar Metropolitano,
apresentando a situação atual dos RSU as características da região e as perspectivas para a
gestão regionalizada dos resíduos sólidos em âmbito metropolitano (MINAS GERAIS, 2012).
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O art. 5º da Lei Complementar do Estado de Minas Gerais nº 88/200616 define como
instrumentos de planejamento metropolitano construção de um Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado (PDDI) e o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.
O PDDI foi elaborado por uma equipe coordenada pelo Centro de Desenvolvimento
e Planejamento Regional (Cedeplar) da Faculdade de Ciências Econômicas (Face) da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com participação de professores e alunos de
pós-graduação e graduação de várias unidades e departamentos. Foi criada como suporte
técnico a Agência de Desenvolvimento da RMBH – Agência BH.
Segundo dados da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Política Urbana
(SEDRU), o processo de mobilização social para a elaboração do PDDI reuniu 610
organismos e/ou entidades, sendo 61 do poder público estadual, 241 do poder público
municipal (Executivo e Legislativo, sendo 55 vereadores) e 308 participantes da sociedade
civil organizada: empresas, ONGs, sindicatos, conselhos e associações comunitárias, entre
outros. Foram realizadas 15 oficinas e três seminários. (MINAS GERAIS, 2012)
As propostas do plano foram agrupadas em quatro eixos temáticos, que resultaram
em 23 políticas, acrescidas de duas políticas relativas ao tema “Territorialidade” e três
políticas relativas ao tema “Institucionalidade”, totalizando 28 políticas propostas. Os eixos
temáticos do PDDI são os seguintes: (MINAS GERAIS, 2012)
Urbanidade: relaciona políticas voltadas para a democratização dos espaços públicos,
valorização da diversidade cultural, promoção de atividades culturais e criativas, gestão
territorial da educação e cultura, financiamento da cultura;
Acessibilidade: conjunto de políticas voltadas para mobilidade, moradia e ambiente
urbano, saúde, assistência social, democracia digital;
Seguridade: políticas voltadas para a segurança pública, gestão dos riscos ambientais
e de mudanças climáticas, segurança alimentar e nutricional, formação e qualificação
profissional, apoio à produção em pequena escala;
Sustentabilidade: desenvolvimento produtivo, territórios minerários, gestão dos
recursos hídricos, resíduos sólidos, saneamento básico, recuperação de áreas de interesse para
a conservação ambiental, compensação e valoração de serviços ambientais, mitigação de
gases de efeito estufa para uma economia de baixo carbono.
No eixo temático Sustentabilidade, as propostas do plano voltadas para a destinação
adequada dos resíduos sólidos foram agrupadas em um capítulo intitulado “A política
16

Dispõe sobre a instituição e a gestão de região metropolitana e sobre o fundo de desenvolvimento
metropolitano.
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metropolitana integrada de resíduos sólidos”. O diagnóstico da disposição final dos RSU foi
realizado para cada município da RMBH e do Colar Metropolitano, com base em dados de
2009 da FEAM, e propôs seis programas para a gestão de RSU:

Os programas propostos no PDDI são os seguintes:

1. Programa de erradicação de lixões e tratamento e destinação final adequados dos
RSU, com o objetivo de erradicar lixões e aterros controlados e implantar sistemas
adequados de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)
na RMBH, de forma a minimizar os impactos negativos e maximizar benefícios
ambientais, sociais e econômicos;
2. Programa de erradicação de bota foras clandestinos e de gestão adequada de
resíduos da construção civil e demolição (RCC), com o objetivo de definir as
diretrizes para a implantação de um sistema para a gestão sustentável de resíduos da
construção e demolição e resíduos volumosos na RMBH e Colar Metropolitano,
pelo manejo diferenciado e pela reciclagem, de forma a promover a correção e
prevenção dos problemas ambientais e sociais decorrentes da deposição
indiscriminada desses resíduos nas áreas urbanas dos municípios;
3. Programa de coleta seletiva de materiais recicláveis, com o objetivo de definir
ações para estimular e viabilizar a implantação de sistemas de coleta seletiva
integrados e regionalizados na RMBH e Colar Metropolitano, associados à inclusão
social e à emancipação econômica de catadores de materiais recicláveis;
4. Programa de gestão adequada dos resíduos orgânicos, com o objetivo de definir
ações para estimular e viabilizar a implantação de sistemas de coleta diferenciada e
gestão adequada dos resíduos orgânicos gerados na RMBH e Colar Metropolitano,
especialmente em grandes geradores.
5. Programa de gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), com o objetivo de
definir as diretrizes para viabilizar a implantação de um sistema de gestão
sustentável dos RSS na RMBH e Colar Metropolitano;
6. Programa de desenvolvimento institucional para a gestão integrada, regionalizada
e consorciada dos resíduos, com o objetivo de garantir que a gestão integrada,
sustentável, regionalizada e consorciada dos resíduos na RMBH e Colar
Metropolitano aconteça de modo articulado, profissional e competente, ininterrupto
e concertado, com participação das instituições locais e regionais envolvidas,
minimizando dificuldades políticas, administrativas e operacionais e evitando
descontinuidades. (PDDI, 2011).

O plano enfatiza, ainda, a necessidade da adoção de soluções conjuntas, tendo em
vista que a Lei Federal nº 12.305/2010, confere aos municípios que optarem por soluções
regionalizadas para a gestão dos resíduos sólidos, prioridade de acesso a recursos da União.
Nesse contexto, o planejamento e execução conjunta dos serviços públicos de gestão
de resíduos sólidos se tornam mais viável. Assim, novas alternativas fizeram parte das
discussões sobre a destinação adequada dos resíduos em âmbito estadual, iniciada na FEAM.
A proposta de solução adquiriu relevo pela via da PPP modelada a partir da transferência dos
serviços de gestão dos resíduos dos municípios para o Estado, com vistas a se obter uma
solução regionalizada na RMBH e Colar Metropolitano (MINAS GERAIS, 2012).
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3 PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

No início do século XX, fruto de reivindicações da emergente massa trabalhadora
que se organizada em sindicatos e protestavam contra a falta de legislação trabalhista e
fiscalização estatal, atividades como emprego, proteção de mercados e intervenção na
economia, que buscavam assegurar padrões mínimos de qualidade e dignidade de vida,
tornaram-se deveres do Estado.
Este modelo, que ficou conhecido como Estado do Bem-Estar Social17, e contrastava
com a ideologia do Estado Liberal18, de cunho individualista do final do século XIX, que
defendia a livre iniciativa e mercado, sem restrições ou controle do Estado. No período
conhecido como a Grande Depressão, que se iniciou após a quebra da Bolsa de Nova York em
1929, que acarretou desemprego sem precedentes em todo mundo, as medidas
intervencionistas foram colocadas em prática de forma mais veemente. A intervenção estatal
tinha como ponto norteador na economia a garantia de renda mínima.
De acordo com Dudley Richard Dillard citado por Niebuhr (2008, p. 47), no Estado
de Bem-Estar Social, um governo nacional tem o dever de proceder de maneira a aumentar a
renda nacional. Em relação ao indivíduo, como representante de seus próprios interesses, é de
se esperar que proceda de maneira a aumentar sua renda individual. Como os custos e as
rendas individuais e sociais nem sempre se correspondem, o Governo pode empreender ações
que beneficiem ao conjunto da economia quando nenhum indivíduo está em condição de fazêlas.
A mudança da perspectiva liberal para social, reconhece-se o dever de garantia de
um padrão digno à população, atribuindo-se ao Estado a titularidade da consecução dos
serviços reputados relevantes pelas diferentes ordens jurídicas para a consecução dos fins de
interesse público, uma vez reconhecido que, na atividade econômica privada, o
comprometimento dos recursos para essas finalidades era estranha à lógica de lucratividade
(NIEBUHR, 2008, p. 47).
As atividades, às quais a lei atribuía característica de serviço público, não poderiam
mais restar simplesmente relegadas à conveniência da exploração privada. A Administração

17

O Estado do Bem-Estar (Welfare State, ou Estado Assistencial, pode ser definido, à primeira análise, como
Estado que garante “tipos mínimos de renda, alimentação, saúde, habitação, educação, assegurado a todo
cidadão, não como caridade, mas como direito político. (BOBBIO; MATTEUCI; PASQUINO, 2000, p. 416).
18
Estado Liberal de cunho individualista nasceria calcado sob a proteção do patrimônio individual —
necessidade primordial do livre mercado (NIEBUHR, 2008, p. 33).
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Pública não deveria somente fiscalizá-las, mas assumir a prestação direta como pertinente às
suas incumbências, pondo-as sob uma disciplina peculiar específica (NIEBUHR, 2008, p. 47).
Durante o decorrer do século XX, este modelo de Estado do Bem-Estar Social foi
incapaz de pôr fim às desigualdades sociais como se propunha a fazer. Os benefícios
evidenciados pela prestação de serviços públicos não alcançavam à população pobre,
principalmente nos países em desenvolvimento, e políticas de habitação, saneamento, e saúde
sequer existiam. Em relação à crise no modelo de Estado Social, que acarretou grande
endividamento para manutenção da máquina administrativa, as despesas superavam em muito
as receitas, e abriu espaço para uma discussão sobre a possibilidade do retorno a um Estado de
mínima intervenção.
No final do século XX, buscando sanear a falta de recursos financeiros, e a
necessidade da melhoria da eficiência na prestação dos serviços públicos, vários países
começaram a criar instrumentos que pudessem remeter à iniciativa privada, os ativos
empresariais e prestação de serviços públicos. As medidas “desestatizadoras19”, abrangendo a
desregulamentação e privatizações, conhecidas como “solução neoliberal para gestão de
crise”, tinham como escopo a otimização da prestação dos serviços públicos, por meio da
redução da atuação do Estado na economia.
A proposta desestatizadora neoliberal ganhou força não só pela incapacidade
financeira do Estado, mas também pela proeminência da esfera privada apresentar ganhos de
eficiência na prestação dos serviços públicos que até então eram exclusivos do Estado.
Enfim, para efeito de contornar a crise financeira, oferecer satisfatoriamente os
serviços públicos e criar condições favoráveis ao investimento de grandes corporações
externas, ganhou corpo a ideia de desestatização de parte substancial do aparato estatal,
calcada sob o princípio da subsidiariedade20 (NIEBUHR, 2008, p. 59).
No Brasil, o processo de privatização teve início, no final da década de 1970, com a
criação de um Programa Nacional de Desburocratização 21, sem grandes resultados, sendo

19

“A desestatização significa a existência de maior autonomia para a sociedade decidir seu próprio destino, com
menos presença do Estado. Com esse sentido, abrangeria a desregulamentação e a privatização. A
desregulamentação consiste na eliminação total ou parcial de normas incidentes sobre o mercado e as atividades
econômicas, levando à simplificação e desburocratização. Por sua vez, a privatização aparece num sentido mais
amplo para expressar o controle e participação mais efetivos da sociedade no processo produtivo, e em sentido
restrito, como transferência do poder acionário de empresas estatais no setor privado” (MEDAUAR, 1999, p.
103).
20
De acordo com o dito princípio, haveria de ser remetida à iniciativa privada toda atividade que pudesse ser
desenvolvida segundo critérios de racionalidade econômica privada, por meio, especialmente, da delegação de
serviços e obras públicas e de privatização (NIEBUHR, 2008, p. 47).
21
Criado pelo Decreto n. 83.740/79.
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retomado no início da década de 1990 com o lançamento de um novo Programa Nacional de
Desestatização (PND)22, com ápice em 1995, apoiado pelos Estados-membros.
A Constituição da República de 1988 prevê que a Administração Pública tem as
funções de Fiscalização, incentivo e planejamento, devendo exercer as atividades de fomento.
O fomento descrito no texto constitucional equivale ao incentivo à iniciativa privada de
utilidade pública.
A Constituição prevê ainda, em seu art. 175, a existência dos chamados serviços
públicos, cuja prestação autoriza que se dê de modo direto, pelo Poder Público, ou indireto,
pelo particular sob delegação (NIEBUHR, 2008, p. 84).
Com a necessidade de se estabelecer um desenvolvimento na legislação específica
para acompanhar a evolução dogmática dos contratos públicos no Direito Brasileiro, a edição
da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que instituiu normas para licitações e contratos com
a Administração Pública, inaugurou uma nova realidade jurídico-normativa mais abrangente.
Posteriormente, em 13 de fevereiro de 1995, foi editada a Lei 8.987, conhecida como Lei das
Concessões, que dispôs sobre o regime de concessão e permissão de prestação do serviço
público, previsto no artigo 175 do texto constitucional.
Com o avanço nas relações de prestação de serviços entre o Estado e particular, e a
desmistificação das privatizações e descentralizações, e buscando modernizar as relações de
negócios administrativos, surge um interesse na recriação das técnicas contratuais. Na esteira
do exemplo inglês, diversos países europeus e os Estados Unidos, entre cerca de sessenta
Estados nacionais (dentre eles, o Brasil), incorporaram ou estão introduzindo em seus
ordenamentos as PPPs, com finalidade, especialmente, a viabilizar o investimento privado em
atividades e áreas não contempladas satisfatoriamente por investimentos estatais, imprimindo
maior eficiência na prestação do serviço e/ou possibilitando o emprego de tecnologias
avançadas em determinadas atividades (NIEBUHR, 2008, p. 95).
A participação privada em administração pública não é um conceito novo, os serviços
têm sido prestados por terceiros e as concessões têm sido delegadas a investidores privados
por décadas. A novidade tem sido a associação entre o governo e o setor privado para
provisão de serviços usualmente prestados pelo setor público, denominada Parceria PúblicoPrivada – PPP (GRILO, 2008, p. 5).

22

Criado pela Lei n. 8.031/90, e revogada pela Lei 9.491 de 09 de Setembro de 1997, que altera procedimentos
relativos ao Programa Nacional de Desestatização, revoga a Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras
providências

43

3.1 Características da PPP no Brasil
A Lei da PPP (Lei nº 11.079/04)23 introduziu, no ordenamento jurídico brasileiro, o
conceito das PPPs, fazendo-as conviver com a Lei nº 8.987/95 (Lei de Concessões) e a Lei nº
8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Públicos)24.
Para ser justificável, uma PPP tem a obrigação de gerar uma combinação de
eficiência produtiva e ganho social superior à provisão pública. A Lei n. 11.079/04, em seu
artigo 4º, estabeleceu as diretrizes para celebração dos contratos de PPP:
Art.4 Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes
diretrizes: I- Eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos
recursos da sociedade; II- Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos
serviços e dos entes privados incumbidos na execução; III- Indelegabilidade das
funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras
atividades exclusivas de Estado; IV- Responsabilidade fiscal na celebração
financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria (BRASIL, 2004).

É vedada a celebração de contrato de PPP, cujo valor seja inferior a R$20.000.000,00
(vinte milhões de reais)25, e ponto importante que difere esse tipo de contrato é o período de
prestação de serviços não inferior a 5 (cinco) anos, nem superior a 35 (trinta e cinco) anos.
Esse prazo elástico se deve à necessidade de compatibilizar a amortização dos pesados
investimentos.
Em muitos casos, o prazo, em si, deixará de ser um fato acessório, na acepção de que
acompanhará sempre a configuração eleita ao custeio e financiamento do projeto, amoldandose à estruturação ditada por critérios de natureza exclusivamente econômico-financeira
(GUIMARÃES, 2012, p. 341).
Genericamente, as PPPs transferem os projetos de investimento tradicionalmente
executados pelo setor público para um operador privado. Contudo, elementos necessários para
descrever uma PPP incluem (GRILO, 2008, p. 49):


23

Provisão de infraestrutura e serviços públicos para suprir falhas de mercado;

O Governo de Minas Gerais sancionou em 2003 a Lei nº 14.868, criando o primeiro Programa Estadual de
Parcerias Público-Privada do Brasil, e a Lei 14869/03, que criou o Fundo de Parcerias Público-Privada de Minas
Gerais. A Lei mineira foi antecessora e inspirou a Lei Federal de nº 11.079 de 2004.
24
Diante desse cenário, em 2004, o governo federal decidiu instituir normas para a contratação das PPPs, por
meio da Lei nº 11.079, que se alinhou com a Lei de Responsabilidade Fiscal, complementando as Leis nº
8.666/1993 e 8.987/1995, e definiu as competências do Comitê Gestor das Parcerias, instituído posteriormente
pelo Decreto nº 5.385/2005.
25
Descrito na Lei 11.079/04, artigo 2º, §4º, I.
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Serviços baseados em ativos: o setor privado executa obras de infraestrutura e presta
serviços complementares para um governo ou comunidade em áreas de função pública
tradicional (por exemplo, transporte, abastecimento de água e esgoto, educação,
resíduos, etc.);



Partilha de riscos: os riscos devem ser alocados para a parte mais apta a gerenciá-los a
um menor custo. O setor privado concebe parcial ou integralmente o projeto,
assumindo um volume acentuado dos riscos; partilha de responsabilidades: o setor
privado se envolve na concepção, construção, operação, manutenção e financiamento,
enquanto o governo é responsável pelo planejamento estratégico, obtenção de
aprovações, questões relacionadas a interfaces com usuários, regulação e pagamentos
dos serviços em nome dos usuários;



Contrato de longo prazo: o governo e o ente privado trabalham juntos em um arranjo
de longo prazo, no qual os pagamentos para o operador privado dependem de uma
prestação contínua dos serviços especificados segundo os padrões de desempenho
acordados. As receitas do operador privado devem ser distribuídas em períodos de
longo prazo para permitir a recuperação dos investimentos iniciais;



Financiamento privado: o parceiro do setor privado provê os serviços financeiros e,
em muitos casos, é o titular do ativo utilizado para produzir os serviços, com as
diferentes fases da construção e operação e, mesmo a provisão do ativo, agrupadas;



Sociedade de propósito específico: uma sociedade de propósito específico é
constituída para conduzir o projeto;



Especificações de desempenho: o governo especifica o desempenho esperado no
contrato ao invés da forma como o nível de desempenho esperado deve ser atingido;



Pagamento vinculado ao desempenho: os mecanismos de pagamento permitem que os
órgãos públicos compensem os parceiros privados conforme o desempenho atingido.

3.1.1 Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI

Um instrumento importante que tem sido utilizado nas contratações via PPP é o
Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), que precede a licitação e fornece estudos
completos sobre a viabilidade do projeto. Para o Poder Público utilizar o recurso de uma PMI,
deverá justificá-lo, alegando reduzida capacidade técnica e orçamentária estatal para realizar
os estudos. Esses estudos, chamados de modelagem ou estruturação, que complementam os
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estudos realizados por servidores públicos, têm o objetivo de abranger todos os quesitos
pertinentes ao projeto como demanda, infraestrutura necessária, questões jurídicas,
ambientais, entre outras, e segue a seguinte lógica:
Nesse sentido, em um contexto de debilidade institucional do setor público, a
empresa “A”, interessada em um projeto “X”, percebendo o interesse do poder
público “B” em levar adiante o projeto “X”, mas reconhecendo a incapacidade de
“B” para fazer os estudos necessários para a publicação do edital de licitação, de
modo informal, envia ao poder público o material (estudos, minutas de edital e
contrato) necessário para que a licitação seja realizada. Logo, a iniciativa privada
pauta a tomada de decisão pública sem transparência. Tal prática, sem mencionar as
eventuais ilegalidades envolvidas, amplia a assimetria de informação entre o setor
público e o setor privado, pois quem supre a capacidade de análise, investigação e
tomada de decisão do poder público é iniciativa privada interessada em celebrar
contratos de concessão com o setor público (PEREIRA, 2011, p. 5).

A origem normativa da PMI está descrita no art. 21 da Lei 8.987/95:
Art. 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou
investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação,
realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos
interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios
correspondentes, especificados no edital.

Basicamente, em uma modelagem de PPP, é possível a empresa autora do estudo da
viabilidade ter interesse direto na licitação, e, nesse caso, se for a licitante vencedora, utilizará
do estudo apresentado para implantar o projeto. Mas caso o estudo apresentado venha a ser
escolhido como o mais qualificado para ser usado no projeto, e a empresa que o apresentou
não seja o licitante vencedor, este último estará obrigado a ressarcir o autor da modelagem.
Para o Direito Brasileiro, essa possibilidade prevista no art. 21 da Lei 8.987/95 traz a
sensação de “conflito de interesses”, pois permite o autor do estudo se “privilegiar” da
informação constante no edital de licitação26, fruto da modelagem apresentada de sua autoria.
Coadunando com a permissão, a Lei nº 9.074/95 27, no seu art. 31, estabeleceu:

Art. 31. Nas licitações para concessão e permissão de serviços públicos ou uso de
bem público, os autores ou responsáveis economicamente pelos projetos básico ou

26

Para que tal pressuposto seja verdadeiro, o poder público deve ser radicalmente transparente antes, durante e
depois do PMI. Talvez, a melhor norma seria no sentido de que a autoridade pública deveria motivar, em cada
PMI, as regras a respeito dos conflitos de interesse entre autores dos estudos que têm interesse em participar da
futura licitação. Entretanto, como foi possível perceber, a lei já definiu que é um direito dos autores dos estudos
(ou de seus patrocinadores) participarem das licitações, mesmo nos casos em que seus próprios estudos tenham
pautado a decisão governamental (PEREIRA, 2011, p. 7).
27
Estabelece normas para outorgas e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras
providências.
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executivo podem participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de
obras ou serviços. (BRASIL, 2005)

Portanto, o Poder Público na escolha de uma modelagem deverá gerenciar a possibilidade
de conflito de interesse público, e observar a melhor modelagem apresentada que atenda os
interesses de menor custo e maior eficiência na prestação do serviço público.

3.1.2 Tipos de concessão e sistema remuneratório

No modelo brasileiro, a PPP nasce como uma espécie do modelo concessório. Suas
duas tipologias — concessão patrocinada e concessão administrativa — servem,
respectivamente, a integrar a participação do Estado no custeio de projetos concessórios
deficitários e a viabilizar a associação da técnica concessória ao custeio integral da execução
do contrato pelo Poder Público (GUIMARÃES, 2008, p. 15).
A tipologia de concessão patrocinada28 pressupõe necessariamente a delegação da
gestão de serviços exploráveis economicamente pela concessionária. Podem ocorrer nos casos
de execução de obra pública com posterior exploração econômica, e com a delegação da
gestão de serviços públicos remunerados por tarifas pagas pelos usuários. Portanto, para
identificação do conceito, a concessão patrocinada visa à:
a. Delegação da gestão do serviço público;
b. Aplicação do sistema tarifário;
c. Contraprestação pecuniária provida pela Administração Pública integrada na
remuneração da concessionária.

Na tipologia de concessão administrativa, implica o provimento pelo parceiro
privado de uma infraestrutura, mas a remuneração se dá diretamente pela Administração
Pública. A concessão administrativa surge como decorrência da aplicação da lógica
concessória a prestações (serviços e obras) tomadas direta ou indiretamente pela própria
administração. Por um lado, estende a lógica concessória a atividades juridicamente
incompatíveis com o sistema tarifário e, por outro, disponibiliza a Administração via para o

28

Na configuração de concessão patrocinada, a contraprestação pecuniária se adicionará a outras receitas
atinentes à concessão, como as tarifas pagas pelo usuário, receitas alternativas à tarifa e contraprestações não
pecuniárias do Poder Público. Mas independentemente da adição de outras receitas financeiramente vinculadas à
concessão, a pedra toque a configurar uma concessão patrocinada resina na presença da contraprestação
pecuniária provida pela Administração adicionada à receita tarifária na composição da remuneração da
concessionária (GUIMARÃES, 2012, p. 90).
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custo integral do serviço tarifável por contraprestações públicas (GUIMARÃES, 2008, p.
166).
Ponto importante a ser salientado nos contratos de PPP é a repartição de riscos entre
as partes. A Lei de PPP não detalha quais os riscos devem ser repartidos, porém, fica
implícita, dentro do dispositivo, a necessidade da repartição dos riscos para o sucesso do
contrato.
Conquanto a parceria público-privada tenha como escopo mediato tanto, por parte
da Administração, a satisfação de um interesse público, quanto, por parte do
parceiro privado, a percepção de vantagem econômica sobre a forma de lucro,
existem variantes dentro da execução de um projeto demandantes de cifras elásticas
capazes de influir sobremaneira nos fins perseguidos pelos parceiros. De fato, a
parceria público-privada funda-se na lógica de que nenhum dos parceiros têm
disposição ou meios materiais para, singularmente, expor-se ao insucesso, de não
ver seu escopo alcançado, ou pelo menos, vê-lo embaraçado. E é aí que entra a
consideração do risco (NIEBUHR, 2008, p. 108).

Trata-se do reconhecimento de que a atividade, objeto da parceria, pode, mesmo
explorada dentro da lógica mercadológica, não propiciar retorno suficiente àquele que fez o
aporte de recursos necessários a sua exploração, para efeito de cobrir custos de
instalação/operação,

ou

remunerar-lhe

adequadamente

pela

atividade

desenvolvida

(NIEBUHR, 2008, p. 115).
A fim de evitar que as obrigações assumidas pelo governo coloquem em risco a
disciplina fiscal e comprometa uma parcela substancial do orçamento, a Lei de PPP
estabeleceu um limite agregado de 3% da receita corrente líquida (RCL), do ente federativo,
para as despesas anuais decorrentes desses contratos (contraprestações públicas) (GRILO;
ALVES, 2011. p. 14).
Ponto importante a ser destacado é o tratamento que a Lei 11.079/04 deu a espécies
de remuneração:
Art. 6º. A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria
público-privada poderá ser feita por: I-ordem bancária; II- cessão de créditos não
tributados; III- outorga de direitos em face da Administração Pública; IV- outorga de
direitos sobre bens públicos dominicais; V – outros meios admitidos em lei
(BRASIL, 2004).

Das formas de remuneração expressa no art. 6º, a ordem bancária e a cessão de
créditos são modalidades pecuniárias, ficando as outorgas de direito de face da Administração
Pública e sobre bens dominicais, entendidas como contraprestação não pecuniária.
Convém salientar que a obrigatoriedade de a contraprestação guardar natureza
pecuniária é aplicada somente às concessões patrocinadas. Na modalidade administrativa, em

48

que o parceiro público custeia integralmente o parceiro privado, a contraprestação pública
pode ser composta, exclusivamente, de formas não pecuniárias (NIEBUHR, 2008, p. 124).
Visando garantir a remuneração das obrigações contratuais patrimoniais nas PPP,
contemplou a Lei 11.079/04, de previsões não aventadas em concessões comuns, destacando
os fundos especiais e o fundo garantidor. Assim, nos termos do art. 8º, a garantia prestada
pelo parceiro público pode assumir as seguintes formas:

I-vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da
Constituição Federal; II- instituição ou utilização de fundos especiais previstos em
lei; III- contratação de seguro-garantia com companhias seguradoras que não sejam
controladas pelo Poder Público; V- garantias prestadas por fundo garantidor ou
empresa estatal criada para essa finalidade; VI- outros mecanismos admitidos por lei
(BRASIL, 2004).

Este sistema garante a adimplência do contrato em eventuais acontecimentos em que
o Estado pare de remunerar o parceiro privado. Isso cria a segurança para o investimento do
parceiro privado, que vê na estrutura de garantias segurança para adimplemento de suas
obrigações.
Outra inovação trazida pela Lei 11.079/04 reside na obrigatoriedade da constituição
de sociedade de propósito específica para a implantação e a gerência da sociedade. A
constituição de sociedade de propósito específica para esse fim já vinha prevista na Lei nº
8.987/95 para as concessões comuns. Naquelas hipóteses, em razão da natureza,
complexidade e/ou valor do contrato, faculta-se ao Poder Público exigir a transformação do
consórcio vencedor da licitação, em sociedade empresarial, antes da celebração do contrato
(NIEBUHR, 2008, p. 144).
Na busca da eficiência e economicidade, os contratos de PPPs apresentam uma
administração por resultados com uma estrutura de indicadores de desempenho, visando à
prestação de um serviço público com ganhos reais de qualidade com o menor preço. Essa
estrutura de indicadores poderá estabelecer a vinculação de remuneração paga de acordo com
o desempenho.
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3.2 Parceria Público-Privada de Resíduos Sólidos

A degradação ambiental provocada pela geração de RSU coloca sérios desafios ao
desenvolvimento sustentável em todo mundo. O desafio na melhoria da gestão dos RSU
acarreta ganhos econômicos e ambientais. O crescimento populacional, a urbanização
acelerada e a industrialização têm desafiado o setor público, principalmente em países em
desenvolvimento, a buscarem novas soluções para o problema.
Devido à incapacidade do setor público na solução do problema, organizações, como
o Banco Mundial29, têm ofertado recursos para financiamentos, e têm recomendado ao setor
público a parceria com o setor privado na busca de novas soluções.
A redução da quantidade de geração de RSU, a introdução de coleta seletiva e
instrumentos de incentivo à reciclagem, com a implantação de novas tecnologias no
tratamento e na disposição final, são os mesmos problemas enfrentados diariamente em todos
os países independentemente do grau de desenvolvimento.
As recentes tendências do envolvimento do setor privado no manejo de RSU,
geralmente em países em desenvolvimento, são, em parte, impulsionadas por normas
ambientais mais rigorosas e no reconhecimento de que o setor privado pode desempenhar um
papel significativo na melhoria das questões ambientais, e que incluam:


Solução à regularização e inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais
recicláveis, com a inclusão na operação das PPPs;



Envolvimento do setor privado na busca de novas tecnologias;



Envolvimento do setor privado no financiamento de investimentos de capital.

3.2.1 A Experiência da Índia de PPP de RSU

A experiência com PPP de RSU na Índia está localizada na capital Nova Deli,
considerada o grande centro comercial e político do país30. A Índia tem a segunda maior
população do mundo e é a segunda maior economia emergente. Nova Deli é a segunda maior
cidade e a mais densamente povoada e urbanizada da Índia, com população superior a 10

29

O Banco Mundial é uma instituição financeira internacional que fornece empréstimos para países em
desenvolvimento em programas de capital.
30
Nova Deli é o centro de governo e de administração. As duas cidades, Velha Deli e Nova Deli funcionam
como uma só cidade (WIKIPÉDIA, 2013).
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milhões de habitantes e crescimento demográfico em torno de 3,8% ao ano, e recebem
diariamente mais de 600 mil turistas31.
Com essa enorme população e um grande número de turistas, são gerados por dia
aproximadamente 7 mil toneladas de RSU, com projeções para 2021 de até 25 mil
toneladas/dia (TALYAN et al., 2008, p. 1277).
Com mais da metade da população vivendo em favelas sem serviço de coleta de
porta em porta, a responsabilidade pela entrega dos resíduos sólidos nos lixões ficava a cargo
de cada pessoa, e muitas famílias vivem da catação e venda de materiais recicláveis. Essa falta
de recolhimento dos resíduos pelo setor público levava ao acúmulo dos resíduos sólidos em
pontos próximos às residências, formando lixões clandestinos. Na Índia já existem legislações
desde o ano 2000, que determinam os municípios recolher os RSU de porta em porta, porém,
a cidade de Nova Deli por questões financeiras tinha dificuldade em implantar o serviço.
Algumas ONGs implantaram serviços de coleta seletiva, com contêineres de metal, e
lançaram programas de conscientização em massa para motivar os cidadãos a participarem na
realização da separação dos resíduos. Na maioria dos casos, os contêineres que foram
instalados serviram para criação de lixões clandestinos.
Diante desse quadro apresentado, em 2004, a cidade de Nova Deli, sofrendo forte
pressão do judiciário para criação de um sistema de gestão de resíduos, começou a
desenvolver estudos que pudessem balizar a contratação de PPP para transporte e disposição
final de RSU.
Em janeiro de 2005, o Poder Público contratou uma empresa em PPP, e a coleta e
armazenamento dos RSU sofreram uma significativa mudança com a organização de todo o
sistema. Antes da parceria, o sistema era ineficiente e mal gerido, nos locais que existiam, o
serviço de coleta acontecia em caminhões abertos, e as equipes de trabalho sem equipamentos
de segurança estavam vulneráveis a riscos potenciais de saúde (SERD, 2010, p. 22).
Com a organização do processo, os RSU são levados para contêineres de coleta
seletiva pelas famílias, ou por pessoas contratadas para fazerem o serviço de transporte. Em
seguida, caminhões compactadores recolhem esse RSU e os levam para as Estações de
Tratamento.
Ponto importante do processo acontece nas Estações de Tratamento, onde
trabalhadores que antes eram catadores, e agora, funcionários da concessionária, separam os
31

Uma das cidades mais antigas do mundo e palco de manifestações culturais ao longo da história, Nova Deli,
conserva centenas de monumentos. A zona histórica de Velha Deli possui várias mesquitas e fortalezas, sendo
cercada por uma muralha antiga. Além de monumentos históricos, Nova Deli também é a sede prédios do
governo indiano (WIKIPÉDIA, 2013).
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materiais recicláveis, e o restante dos resíduos levados para outras áreas. Uma quantidade
considerável de resíduos úmidos é separada por trabalhadores em outro depósito, e levada
para a Usina de Compostagem.
A educação ambiental é realizada por meio de campanhas de sensibilização em
escolas, assembleias, com pôsteres e outdoors, principalmente nas favelas, e tem provado ser
ferramenta importante na gestão ambientalmente correta dos RSU.
A experiência com a PPP de RSU em Nova Deli tem-se mostrado exitosa, hoje já
existem estudos para estender o projeto para outras cidades da Índia.
De acordo com Khandelwal32 citado por Hedaiatullah (2012), Em geral, se pode
concluir, que, em relação à gestão de resíduos sólidos na Zona Oeste de Nova Deli, desde a
parceria com o setor privado, o projeto:


Tem melhorado e transformado a gestão da atividade;



Trouxe equipamentos e técnicas relevantes, melhorando a comunicação e maior
participação da comunidade;



Auxiliou a separação dos resíduos que antes era negligenciada e agora é organizada;



Permitiu a inclusão dos catadores no processo — iniciou uma “nova era”;



Aumentou a consciência sobre os benefícios da coleta seletiva.

3.2.2 A Experiência na Ucrânia de PPP de RSU

Na Ucrânia33, o sistema de gestão de resíduos sólidos é altamente ineficiente e
poluente, assim como em outros países da extinta União Soviética. A Ucrânia produz
anualmente mais de 12 milhões de toneladas de RSU. Destes, 93% são enviados para aterros
ou lixões. Mais de 20% dos locais de destinação dos RSU não cumprem as normas sanitárias
e são limitados às possibilidades de construção de novos aterros.
O nível de processamento dos RSU na Ucrânia é de apenas 8%, enquanto nos países
da União Europeia este número chega a 60%. Não há separação de resíduos com componentes
perigosos, contaminando o solo, água, fauna e flora, influenciando na qualidade de vida
(INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2014).
32

P.K.Khandelwal, servidor público da Corporação Municipal de Delhi (Nova Deli), autor da pesquisa, Gestão
de Resíduos Sólidos em Nova Deli. Experiência na privatização dos serviços de coleta e transporte de Resíduos
Sólidos em Nova Deli (2007).
33
Ucrânia é um país da Europa Oriental que faz fronteira com a Federação Russa a leste e nordeste; Bielorrúsia a
noroeste; Polônia, Eslováquia e Hungria a oeste; Romênia e Moldávia a sudoeste; e Mar Negro e Mar de
Azov ao sul e sudeste, respectivamente. O país possui um território que compreende uma área de 603.628
quilômetros quadrados, o que o torna o maior país totalmente no continente europeu (WIKIPÉDIA, 2013).
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Desde o ano 2000, a Ucrânia vem aprovando uma série de leis e regulamentos para a
gestão de RSU de forma ambientalmente correta, e geração de energia. Na lei “Sobre
Resíduos”, foi estipulada a meta de 01 de janeiro de 2018, para não mais existirem lixões no
território Ucraniano.
Dentre as novas regras, há: a obrigatoriedade de locais destinados ao recolhimento
por coleta seletiva; mecanismo de compensação para empresas menos poluentes; plena
implantação do programa “poluidor-pagador”; e mecanismos de incentivo ao manejo
ambientalmente correto.
Com a falta de recursos financeiros e aparato tecnológicos, na vanguarda na busca do
tratamento correto aos RSU, desde 2012, o governo da Ucrânia opera PPP de RSU em dois
municípios, com produção de biogás. A PPP é uma ferramenta relativamente nova na
estratégia do governo para melhorar a infraestrutura e prestação de serviços públicos, e
geração de energia.
Diferentemente do modelo da Índia, onde o foco principal da PPP de RSU é a
retirada do lixo acumulado nas ruas e ganho direto na saúde da população, na Ucrânia, o foco
principal é a produção de energia. O elevado custo de energia na Ucrânia é um dreno na
economia e orçamento da população, e a possibilidade de custos menores de energia, com o
auxílio da produção do biogás pela Central de Tratamento de RSU, chama a atenção.
Nessa perspectiva, precisando produzir gás natural, o setor público se vê
impossibilitado de fazer investimentos para atender às necessidades de infraestrutura.
A novidade na utilização da PPP, principalmente no investimento em tecnologia,
trouxe novas perspectivas em outras áreas. Por ser um país predominantemente agrícola34, a
produção de grãos chega a aproximadamente 50 milhões de toneladas, gerando enormes
quantidades de palha como subproduto. O aproveitamento dessa palha de forma
industrializada, utilizando tecnologia para comprimi-las em pastilhas que queimam em
temperaturas altas, é o suficiente para substituir o carvão para fornecer aquecimento às
residências.

Em Malyn, cidade com 27.000 habitantes, está se desenvolvendo uma modelagem
de PPP com previsão de licitação ainda este ano, para aquecer escolas públicas com
pastilhas de palha, sendo alternativo ao carvão, e biocombustível renovável. Esta
PPP irá reduzir custos, permitir o aquecimento das escolas públicas, e empregar mão
de obra local (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2014).
34

A Ucrânia é considerada o "celeiro da Europa" devido à fertilidade de suas terras. Em 2011, o país era o
terceiro maior exportador de grãos do mundo, com uma safra muito acima da média. A Ucrânia é uma das dez
regiões mais atraentes para a compra de terras agrícolas no mundo. Além disso, tem um setor de manufatura bem
desenvolvido, especialmente na área de aeronáutica e de equipamentos industriais (WIKIPÉDIA, 2013).
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Atualmente, a Ucrânia vive um conflito com a Rússia, que começou em novembro de
2013 com o foco principal nas alianças político econômicas, envolvendo o fornecimento de
gás natural. A Ucrânia é dependente do fornecimento do gás natural fornecido pela Rússia35,
que, com o conflito, ameaça cortar o fornecimento. O gás natural na Ucrânia é utilizado
principalmente no aquecimento das residências e é considerado de extrema necessidade por
causa do frio intenso na maior parte do ano. Soluções como a PPP de RSU têm sido a
estratégia principal na produção de biogás do país na busca da autossuficiência.
As experiências analisadas contribuem para o presente trabalho, pois apresentam
modelos de parcerias público-privadas pelo mundo, com foco e estratégias diferentes, e temse demonstrado exitosas.
Passa-se agora a analisar o modelo apresentado pelo Governo do Estado de Minas
Gerais, de PPP de resíduos sólidos urbanos para a Região Metropolitana de Belo Horizonte e
Colar Metropolitano.

35

A disputa pelo gás entre a Rússia e a Ucrânia teve início em março de 2005, quando a Rússia começou a
mudar radicalmente os preços para o gás natural vendido na Ucrânia. Os dois países não foram capazes de entrar
num acordo para resolver a disputa, e a Rússia cortou as exportações de gás para a Ucrânia em 1º de
Janeiro de 2006, o que passou a afetar vários países europeus. Atualmente a Ucrânia consome por volta de 80
bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano. Dessa quantia, a Ucrânia é responsável pela produção de 20
bilhões, compra por volta de 36 bilhões de metros cúbicos do Turcomenistão, e recebe cerca de 17 bilhões da
Rússia, como pagamento pelo transporte de gás para a Europa. O resto (de 6 a 8 bilhões) é adquirido da Rússia.
A Ucrânia é o quarto maior importador e sexto maior consumidor de gás natural do mundo. Isso é em parte
devido ao desperdício e ineficiência, costume adquirido durante a época de dominação da União Soviética
(WIKIPÉDIA, 2013).

54

4 ANÁLISE DO MODELO DE EXPLORAÇÃO MEDIANTE PARCERIA PÚBLICOPRIVADA DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA REGIÃO METROPOLITANA E
COLAR METROPOLITANO

Atualmente, a maioria dos municípios mineiros gerencia de forma isolada os serviços
de coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos. Essa situação se repete com os
municípios da RMBH e Colar Metropolitano. A urgência na implantação de soluções
conjuntas de manejo de resíduos, buscando maior viabilidade técnica e econômica, irá gerar
impactos sociais positivos e reduzir as externalidades ambientais negativas provocadas pelos
resíduos. O principal entrave alegado pelos municípios mineiros para solução da disposição
final dos RSU de forma inadequada é falta de recursos para investimentos.
Buscando solucionar o problema da gestão dos RSU de forma inadequada, em
setembro de 2012, o Governo do Estado de Minas Gerais lançou edital na modalidade
concorrência36 para buscar empresas interessadas na exploração, mediante concessão
administrativa, dos serviços de transbordo, tratamento e disposição final de RSU nos
municípios da RMBH e Colar Metropolitano. O objeto da licitação foi dividido em dois
grandes lotes37.

4.1 Repartição de Responsabilidades entre as Partes

Para o bom funcionamento da PPP, foram estabelecidas diretrizes no contrato de
concessão anexo ao Edital de Licitação, as obrigações entre o poder concedente, no caso, o
Estado de Minas Gerais, e a concessionária vencedora do certame. O poder concedente tem a
obrigação de acompanhar a execução dos convênios e dos contratos de programas celebrados
juntos aos municípios convenentes, principalmente quanto à periodicidade da coleta
convencional de RSU e sua destinação às estações de transbordo e Centrais de Tratamento de
RSU. Ainda como obrigação do poder concedente está o pagamento da remuneração aos
36

Edital de Licitação na Modalidade Concorrência n.02/2013 – Secretaria de Estado Extraordinária de Gestão
Metropolitana – SEGEM – Governo do Estado de Minas Gerais (Anexo III).
37
Lote 1: corresponde ao conjunto de Municípios descritos a seguir: Baldim, Barão de Cocais, Caeté, Capim
Branco, Confins, Esmeraldas, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Matozinhos,
Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Santa
Bárbara, Santa Luzia, São José da Lapa, São José da Varginha, Sete Lagoas, Taquaraçu de Minas e Vespasiano;
Lote 2: corresponde ao conjunto de Municípios descritos a seguir: Belo Vale, Betim, Bonfim, Contagem,
Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Itaúna, Juatuba, Mário Campos, Mateus Leme, Moeda, Pará de
Minas, Rio Manso, São Joaquim de Bicas e Sarzedo (Edital de Concorrência 02/2013, p. 10).
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serviços prestados pela concessionária mensal e anualmente, conforme estipulado em
contrato. O serviço de transporte de RSU continuará como responsabilidade dos municípios
convenentes da RMBH e Colar Metropolitano. Segue abaixo (Figura 4) quadro com a divisão
das responsabilidades estipuladas para as partes:
Figura 4 – Obrigações principais entre as partes

Fonte: Minas Gerais, 2012.

Como obrigações estipuladas em contrato, a concessionária deve executar o objeto
do contrato durante todo o prazo da concessão administrativa, obedecendo aos prazos e
condições técnicas.
Ponto Importante é a responsabilidade pelo Licenciamento Ambiental para
construção e operação das estações de transbordo e das centrais de tratamento de RSU. No
Edital de Concorrência, no Anexo VIII, foram estabelecidas diretrizes para o licenciamento
ambiental:

Empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados
efetiva ou potencialmente poluidores, bem como dos que possam causar degradação
ambiental, dependerão de prévio LICENCIAMENTO AMBIENTAL ou da
Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF).
De acordo com o art. 1º do Decreto Estadual nº 44.844, de 25 de junho de 2008, em
Minas Gerais, as atribuições do LICENCIAMENTO AMBIENTAL e da
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Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) são exercidas pelo Conselho
Estadual de Política Ambiental (Copam), por intermédio das Câmaras
Especializadas, das Unidades Regionais Colegiadas (URCs), das Superintendências
Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Suprams), da
Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), do Instituto Mineiro de Gestão das
Águas (Igam) e do Instituto Estadual de Florestas (IEF). No Estado de Minas Gerais,
a Deliberação Normativa Copam n.º 74, de 09 de setembro de 2004, estabelece
critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, dos
empreendimentos ou atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou
degradadoras do meio ambiente, especificando quais empreendimentos são passíveis
de LICENCIAMENTO AMBIENTAL ou de AAF no âmbito estadual. Cabe
ressaltar a recente inclusão, proveniente da Deliberação Normativa Copam nº 180,
de 27 de dezembro de 2012, da regularização ambiental para ESTAÇÕES DE
TRANSBORDO de RSU, que fixa os limites para classificação do porte do
empreendimento e seu potencial poluidor/degradador, permitindo, assim, a
determinação da classe do empreendimento (MINAS GERAIS, 2013, p. 3).

Fica a concessionária responsável pelo Licenciamento Prévio (LP), Licenciamento
de Implantação (LI), e Licenciamento de Operação (LO), das estações de transbordo e
centrais de tratamento de resíduos sólidos.
4.2 Considerações sobre o Edital de Licitação

O Edital de Licitação adota como critério para julgamento a melhor técnica e menor
valor pago para cada tonelada de RSU destinado por dia, tendo como vencedor o licitante que
apresentar a melhor proposta técnica e comercial, em consonância com o disposto no art. 12,
inciso II, alínea “b”, da Lei Federal n.º 11.079/2004:

Art. 12. O certame para a contratação de parcerias público-privadas obedecerá ao
procedimento previsto na legislação vigente sobre licitações e contratos
administrativos e também ao seguinte:
[...]
II – o julgamento poderá adotar como critérios, além dos previstos nos incisos I e V
do art. 15 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes:
[...]
b) melhor proposta em razão da combinação do critério da alínea a com o de melhor
técnica, de acordo com os pesos estabelecidos no edital; [...] (BRASIL, 2004).

O prazo estipulado no edital de licitação para a vigência dos contratos da concessão
administrativa dos Lotes 1 e 2 é de 30 anos, contados a partir da data de publicação no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais dos licitantes vencedores do certame. Esse prazo de
vigência poderá ser prorrogado por mais cinco anos, na forma da lei. O valor estimado do
contrato pelo prazo de vigência da concessão administrativa é de R$ 1.087.259.629,29 (um
bilhão, oitenta e sete milhões, duzentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e vinte e nove
reais e vinte e nove centavos), para o Lote 1, e de R$ 1.115.814.597,54 (um bilhão, cento e
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quinze milhões, oitocentos e quatorze mil e quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e
quatro centavos), para o Lote 238.
Os licitantes vencedores, de acordo com Edital, devem promover, antes da
celebração do contrato, a constituição de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE).
A SPE é um modelo de organização empresarial pelo qual se constitui uma nova
empresa limitada ou sociedade anônima, com um objetivo específico, no caso, a exploração,
mediante PPP, dos serviços de transbordo, tratamento e disposição final de RSU. Pode ser
denominado também de Consórcio Societário, por ter semelhança com a tradicional forma de
associação denominada Consórcio Contratual.

4.3 A operação da PPP de RSU

Para operação da concessão dos serviços de transbordo, tratamento e disposição final
de RSU, foi definida no Edital de Licitação, como obrigação específica da concessionária, a
construção de estação de transbordo, observando os padrões de segurança e preservação
ambiental, sempre de acordo com as disposições normativas ambientais aplicáveis,
respeitando um raio de no máximo 12 quilômetros de distância do centro dos municípios
convenentes, e a construção da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos
(CTRSU), respeitando as normas ambientais vigentes.
A concessionária deve providenciar as estruturas, equipamentos e colaboradores
próprios para a transferência dos RSU nas estações de transbordo provenientes da coleta
convencional e os rejeitos da coleta seletiva dos municípios convenentes, processando esses
RSU de acordo com as normas aplicáveis e observando a preservação do meio ambiente.

4.3.1 Estações de Transbordo

Nas estações de transbordo, foi estimado no edital, um tempo máximo de 72 horas de
permanência dos RSU, observando sempre as diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais
competentes, atualmente regulamentadas pela Deliberação Normativa COPAM nº 180, de 27
de dezembro de 2012, bem como alterações posteriores.
De acordo com o Caderno de Encargos da Concessionária, Anexo VI, do Edital de
Licitação 002/2013 – SEGEM:
38

Edital de Licitação na Modalidade Concorrência n.02/2013 – Secretaria de Estado Extraordinária de Gestão
Metropolitana – SEGEM – Governo do Estado de Minas Gerais.
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As Estações de Transbordo construídas pela concessionária devem ser revestidas e
cobertas, de modo a impedir a incidência de águas pluviais e reduzir a geração de
efluentes líquidos a serem enviados aos sistemas de tratamento de efluentes,
devendo ser impermeabilizadas e garantir sistemas de drenagem, de modo a impedir
a percolação de lixiviado e outros poluentes no solo e a contaminação das coleções
de água (MINAS GERAIS, 2013).

A observação quanto às questões de segurança e condições de armazenamento nas
estações de transbordo, para evitar proliferação de vetores também são apontadas no Caderno
de Encargos da Concessionária.

4.2.2 Centrais de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (CTRSU)

Na construção das CTRSU, a concessionária deve implantar projetos paisagísticos,
aplicando critérios técnicos e legislações pertinentes, elaborando plano de marketing para
divulgação dos aspectos sociais envolvidos na gestão dos RSU, e manutenção permanente de
um programa de Educação Ambiental que priorize a não geração de resíduos e estimule a
coleta seletiva.
Quanto à disposição final dos RSU, deverá ser observado o tratamento do lixiviado e
demais poluentes gerados, atualizando a tecnologia e métodos utilizados.
O transporte dos RSU feito pela concessionária se resume entre as Estações de
Transbordo e as CTRSU. Como responsabilidade da concessionária, está à obrigatoriedade de
controle eletrônico em tempo real da velocidade, posição geográfica, peso, entre outros itens
dos veículos de transporte de RSU, com equipamentos de recepção de sinais GPS e
GSM/GPRS.
Na CTRSU, como forma de controle do recebimento de RSU dos municípios
convenentes, deve ser mantido um registro dos veículos com todas as informações, incluindo
a quantidade de RSU transportado, horário de chegada e saída. Todas as informações devem
ser enviadas ao Poder Concedente em relatórios mensais, contendo todas as pesagens diárias e
origens dos RSU.
As concessionárias dos Lotes 1 e 2 poderão definir a quantidade de CTRSU
necessárias para o fiel cumprimento do contrato.
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4.4 Viabilidade econômico-financeira do Projeto

O Governo do Estado de Minas Gerais contratou uma empresa de consultoria, a Bain
& Company39, para realizar, com a Agência de Desenvolvimento da RMBH, um estudo
econômico-financeiro para avaliar a viabilidade e os custos do projeto.
A remuneração a concessionária será paga pelo Valor Pago por Tonelada Destinada
(VPTD) de RSU, partindo-se da premissa de que será construída uma CTRSU, composta de
um aterro sanitário com aproveitamento de gás metano (CH4). É possível que o licitante
vencedor do Lote 1 estabeleça, por questão de logística, o aproveitamento do aterro sanitário
atualmente existente em Ribeirão das Neves, para a construção da CTRSU, que deverá ter a
capacidade média de processamento de aproximadamente 1.400 t/dia (mil e quatrocentas
toneladas por dia) de RSU, como pode ser observado no gráfico 1 abaixo:
Gráfico 1 – Evolução da capacidade do aterro do Lote 1 ao longo dos anos (t/dia)

Fonte: Bain & Company, 2012.

Da mesma forma, é possível que o licitante vencedor do Lote 2 estabeleça, por
questão de logística, o aproveitamento do aterro sanitário atualmente existente em Betim, para
a construção da CTRSU, que deverá ter capacidade de processamento de aproximadamente
1.600 t/dia (mil e seiscentas toneladas por dia) de RSU, como pode ser observado no gráfico 2
a seguir:

39

Bain & Company é a empresa de consultoria global, com escritórios nas cidades de São Paulo e Rio de
Janeiro.
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Gráfico 2 – Evolução da capacidade do aterro do Lote 2 ao longo dos anos (t/dia)

Fonte: Bain & Company, 2012.

Cumpre apenas ressaltar que o Edital não limita a concessionária a utilização dos
aterros existentes, sendo facultado o aproveitamento dos aterros existentes, bem como a
construção de quantos aterros sanitários a concessionária achar necessário.
Para implantação ou adaptação dos aterros sanitários de cada Lote previsto no edital
de licitação, foram considerados investimentos gradativos, levando em consideração cada
etapa do ciclo de vida dos aterros sanitários. As etapas consistem na pré-implantação, período
considerado para realização dos estudos de viabilidade, licenciamento ambiental40 e, se for o
caso, a obtenção do terreno, a etapa de implantação que envolve a construção do aterro
sanitário, a operação que consiste no funcionamento pleno do aterro recebendo RSU
diariamente, e o encerramento destinado às atividades de aterramento, segundo as normas
ambientais vigentes.
Foram previstos investimentos de R$164.280.000,00 (cento e sessenta e quatro
milhões e duzentos e oitenta mil reais) para implantação do aterro do Lote 1, descritos por
etapas na tabela 6 a seguir:

40

Conforme diretrizes do Anexo VIII – Diretrizes para o Licenciamento Ambiental, do Edital de Licitação
02/2013. (Minas Gerais, 2013)
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Tabela 6 – Investimentos previstos para implantação do aterro do Lote 1

Fonte: Bain & Company, 2012.

Foram previstos investimentos de R$180.600.000,00 (cento e oitenta milhões e
seiscentos mil reais) para implantação do aterro do Lote 2, descritos por etapa na tabela 7
abaixo:
Tabela 7 – Investimentos previstos para implantação do aterro do Lote 2

Fonte: Bain & Company, 2012.
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4.4.1 Custos operacionais

Para operação desses aterros sanitários dos Lotes 1 e 2, foram estimados custos
operacionais, levando-se em consideração a disposição dos resíduos, custos com maquinários,
combustível, manutenção pessoal e material para cobertura entre as camadas de resíduos, o
tratamento de lixiviado coletado pelo sistema de drenagem, todo custo de administração e
encerramento pós-operação.
Esses custos foram projetados em R$/t, para o aterro sanitário do Lote 1, na forma do
gráfico 3 abaixo:
Gráfico 3 – Custos operacionais para operação dos aterros sanitários do Lote 1 (R$/t)

.
Fonte: Bain & Company, 2012.

Os custos inicialmente R$24,80 (vinte e quatro reais e oitenta centavos) por
tonelada/dia no primeiro ano, e terá uma redução contínua chegando a R$19,40 (dezenove
reais e quarenta centavos) por tonelada/dia no último ano de concessão.
Projetados da mesma forma em R$/t, para o aterro sanitário do Lote 2, conforme o
gráfico 4 abaixo:

63

Gráfico 4 – Custos operacionais para operação dos aterros sanitários do Lote 2 (R$/t)

Fonte: Bain & Company, 2012.

Os custos inicialmente R$24,00 (vinte e quatro reais) por tonelada/dia no primeiro
ano terá uma redução contínua chegando a R$18,90 (dezoito reais e noventa centavos) por
tonelada/dia no último ano de concessão.
Para atendimento de todos os municípios do Lote 1, levando em consideração a
possibilidade da utilização do aterro sanitário existente atualmente, adaptado devidamente
para ser a CTRSU, foi estipulada a necessidade de 14 estações de transbordo e, para o Lote 2,
foram estipuladas 9 estações de transbordo.
Vale salientar que, de acordo com o Edital de Licitação, as estações de transbordo
deverão estar situadas em um raio de no máximo 12 quilômetros de distância do centro dos
municípios presentes em cada lote. A armazenagem dos RSU não poderá ser superior a 24
horas nas estações de transbordo até serem transportados para a CTRSU.
No Edital de Licitação, ponto importante a ser salientado é a questão do transporte
dos resíduos, bem como sua parcela que compõe o valor a ser pago a concessionária pela
prestação desse serviço. Para o cálculo dos custos do transporte, foram utilizados parâmetros
da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC), que observaram as
atividades de carregamento dos caminhões nas estações de transbordo, o tempo e a distância
até a CTRSU, e o descarregamento desses caminhões. Após o estudo, o valor apurado pelo
custo fixo mensal por veículo foi de R$ 17.082,90 (dezessete mil e oitenta e dois reais e
noventa centavos), e o custo variável unitário de R$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos)
por quilômetro percorrido. As fórmulas consideradas para apurar esses custos seguem o
modelo da Planilha de Custos da Carga Lotação, do Departamento de Custos Operacionais e
Pesquisas Econômicas da Associação Nacional do Transporte de Carga e Logística (NTC),
sendo a fórmula final de cálculo para o custo fixo (1):
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CFM = qv x cfmv

(1)

Em que:
CFM: custo fixo mensal;
qv: quantidade total de veículos dimensionada;
cfmv: custo fixo mensal por veículo.
E a fórmula final de cálculo para o custo variável (2):

CVM= dd x cvu x 30

(2)

Em que:
CVM = custo variável mensal;
dd: distância percorrida pelos veículos diariamente em km;
cvu: custo variável unitário (MINAS GERAIS, 2013).

Cumpre informar que existe uma diferença nos custos variáveis mensais do Lote 2
em referência ao Lote 1, pois foram considerados os custos do pagamento de pedágio
existentes na rota. O custo total por tonelada transportada leva em consideração a existência
de apenas uma CTRSU para cada Lote apresentado, conforme a tabela 3 abaixo:
Tabela 8 – Custo variável mensal por tonelada de CTRSU, de acordo com o destino.

Fonte: Agência RMBH, 2011.

4.4.2 Contraprestação paga a Concessionária

O valor da contraprestação paga pelo Estado a concessionária por tonelada/dia foi
calculado levando-se em consideração o Coeficiente Ambiental (CA) e o Valor Pago por
Tonelada Destinada (VPTD). O valor final a ser pago para o Lote 1 foi de R$ 72,70 (setenta e
dois reais e setenta centavos), e de R$ 65,64 (sessenta e cinco reais e sessenta e quatro
centavos), para o Lote 2.
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Para acompanhamento da qualidade dos serviços prestados, bem como a avaliação
das atividades desenvolvidas em busca da destinação final dos RSU de forma ambientalmente
adequada, foi criado um Sistema de Mensuração de Desempenho (SMD). Para isso, foi
desenvolvido Quadro de Indicadores de Desempenho (QID), onde existem indicadores
apurados diariamente, mensalmente e anualmente, durante toda a vigência do contrato. Os
indicadores que fazem parte do Quadro de Indicadores de Desempenho (QID) são: IPETLOTE
J,

que apura o Índice de Processamento da Estação de Transbordo do Lote J, o IRRA LOTE J,

Índice de Redução de Resíduos Aterrados do Lote J, e o IDDF LOTE J, Índice de
Disponibilidade de Destinação Final do Lote J. (MINAS GERAIS, 2013)
A fórmula de cálculo do resultado final de desempenho da concessionária,
apresentada no Quadro de Indicadores de Desempenho (QID), leva em conta uma complexa
equação (3) (MINAS GERAIS, 2013):

(3)

Sendo:
J: termo que representa o número do Lote da Licitação, 1 ou 2.
QIDLote J: Quadro de Indicador de Desempenho do Lote J;
IPETLote J: Índice de Processamento da Estação de Transbordo do Lote J;
CALote J: Coeficiente Ambiental do Lote J: termo que evidencia a disposição da
concessionária a aterrar a menor quantidade de resíduos sólidos provendo soluções
ambientalmente adequadas para a destinação final dos RSU.
IRRALote J: Índice de Redução de Resíduos Aterrados do Lote J; e
IDDFLote J: Índice de Disponibilidade de Destinação Final do Lote J (MINAS
GERAIS, 2013).

Nessa fórmula, o índice de processamento da estação de transbordo, o índice de
redução de resíduos aterrados e o índice de disponibilidade de destinação final têm relação
direta com o desempenho da concessionária. Qualquer um desses indicadores que não seja
atendido de forma satisfatória, mesmo que os demais atendam, impacta no desempenho final
da concessionária.
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4.4.3 Indicadores de Desempenho

Explicando melhor a maneira como se obtêm os valores finais do IPETLote, IRRALote,
e o IDDFLote, a serem lançados na Equação 4 (MINAS GERAIS, 2013) do Quadro de
Indicadores de Desempenho:

(4)

Em que:
J: termo que representa o número referente ao Lote, 1 ou 2;
RSU PernoitadoLote J: quantidade (em toneladas) de resíduo sólido urbano (RSU)
remanescente por mais de 72 (setenta e duas) horas, nas Estações de Transbordo do Lote J.
Capacidade ETLote J: Capacidade (em toneladas) das Estações de Transbordo (ET)
pertencentes ao Lote J (MINAS GERAIS, 2013).

Portanto, para conseguir um desempenho satisfatório, a concessionária deverá evitar
que permaneçam lotes de RSU por mais de 72 horas nas estações de transbordo (RSU
Pernoitado). Na fórmula também foi levada em conta a capacidade das estações de transbordo
 quanto maior, melhor , para que o impacto de uma possível permanência de RSU por
mais de 72 horas não atinja um índice ruim. É nítido que esse indicador de desempenho e essa
forma de cálculo foram construídos para incentivar a concessionária a evitar a permanência
por longos prazos de RSU em suas estações de transbordo sem dar o devido tratamento nas
CTRSU.
Para o indicador de Índice de Redução de Resíduos Aterrados (IRRALote), utilizou-se
a fórmula 5 (MINAS GERAIS, 2013):

(5)

Em que:
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RSU AterradoLote J: quantidade (em toneladas) de resíduos sólidos urbanos (RSU)
dispostos em aterro sanitário, referente ao Lote J, incluindo os rejeitos remanescentes do
processo de tratamento adotado, independentemente da tecnologia utilizada;
RSU TratTermLote J: quantidade (em toneladas) resíduos sólidos urbanos (RSU)
encaminhada para tratamento térmico, seja em parte ou em sua totalidade;
RSU Destinado Lote J: Montante de RSU efetivamente destinado (em toneladas)
referente ao Lote J (MINAS GERAIS, 2013).

Em relação a esse indicador, para a concessionária conseguir um desempenho
satisfatório, deverá destinar a maior quantidade de resíduos sólidos dispostos em aterros
sanitários para tratamento ambientalmente correto, evitando, assim, que sejam aterradas e
incineradas grandes quantidades de resíduos.
Para o indicador de Índice de Disponibilidade de Destinação Final (IDDFLote),
utilizou-se a fórmula 6 (MINAS GERAIS, 2013):

(6)

Em que:
RSU DestinadoLote J: Montante de RSU efetivamente destinado (em toneladas)
referente ao Lote J;
RSU EntregueLote J: Montante de RSU efetivamente entregue (em toneladas)
referente ao Lote J (MINAS GERAIS, 2013).

Nesse indicador, é aferida a capacidade da concessionária de realmente dar a
destinação correta aos RSU. Para isso, quanto maior a destinação adequada dos resíduos sobre
o montante recebido nas centrais de tratamento, melhor.
Para a remuneração da concessionária, é levado em consideração o Quadro de
Indicadores de Desempenho e os três indicadores de desempenho somados a outras variáveis
constantes na equação (7) (MINAS GERAIS, 2013):
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(7)

Como novidade na equação apresentada, temos o elemento Coeficiente Ambiental
(CA), que representa a disposição da concessionária para aterrar menor quantidade de RSU,
provendo soluções ambientalmente adequadas para a destinação final desses resíduos. Para o
resultado final da equação, maiores valores do CA contribuirão para aumento da amplitude do
QID e, consequentemente, para a obtenção de maiores notas à medida que o IRRA aumente.
Maiores valores da variável CA também produzirão menores notas do QID, caso o IRRA seja
reduzido.
O valor do CA é calculado levando-se em consideração a capacidade de a
concessionária dar soluções ambientalmente adequadas para a destinação final dos RSU. O
valor é dado pela Comissão Licitante, avaliando-se a Proposta Técnica apresentada pela
concessionária no decorrer do processo de licitação, podendo variar de 0,2 (dois décimos) <
CA < 1,0 (um inteiro) (MINAS GERAIS, 2013), limitado a duas casas decimais, levando-se
em consideração a estimativa do percentual aterrado, anualmente, durante o prazo do contrato,
aspectos de metodologia de trabalho da concessionária que sejam necessários para
fundamentar a estimativa do percentual aterrado, aspectos das tecnologias a serem
empregadas que sejam necessários para fundamentar a estimativa do percentual aterrado, e os
aspectos pertinentes dos recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos que sejam
necessários para fundamentar a estimativa do percentual aterrado.
Esse CA não pode ser mudado no decorrer da vigência do contrato, mesmo que a
concessionária empreenda novas tecnologias para obter melhores resultados na disposição
final dos resíduos sólidos.

4.4.4 Da forma de remuneração da concessionária

Pela prestação dos serviços estipulados no contrato de concessão administrativa, a
concessionária faz jus a uma remuneração mensal, denominada Contraprestação Pecuniária,
sendo composta pela soma de parcelas mensais e anuais.
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Na Parcela Remuneratória Mensal, ou somente Parcela 1, a remuneração é devida no
início da prestação do serviço de transbordo, tratamento e disposição final de RSU referente
ao Lote específico, sendo paga a cada mês.
O valor a ser pago pelo poder concedente à concessionária segue a equação 8 (MINAS
GERAIS, 2013):

(8)

Em que:
J: termo que representa o número do Lote, 1 ou 2;
PRMLote J: Parcela Remuneratória Mensal referente ao Lote J;
RSU destinadoLote J: montante de RSU efetivamente destinado (em toneladas)
referente ao Lote J;
VPTDLote J: Valor Pago por Toneladas Destinadas (em R$/tonelada), que representa o
lance vencedor da licitação, referente ao Lote J;
QIDLote J: Quadro de Indicadores de Desempenho referente ao Lote J (MINAS
GERAIS, 2013).

Nessa equação, a Parcela Remuneratória Mensal é o resultado do quantitativo de
resíduos efetivamente destinados, multiplicados pelo valor da tonelada/dia apresentado pela
concessionária no momento da licitação, multiplicado pelo resultado de uma fórmula que leva
em consideração a nota recebida pela concessionária no referido mês no QID.
Soma-se à Parcela 1, a Parcela Anual Complementar, ou somente Parcela 2. Essa
parcela anual visa corrigir possíveis erros de dimensionamento da projeção do montante de
RSU entregues à concessionária. Caso seja inferior a 70% do montante projetado, a
concessionária faz jus a essa parcela. Cabe ressaltar que o contrato de concessão prevê a
possibilidade de correção da projeção do montante dos resíduos entregues de quatro em
quatro anos, até o final do contrato.
No Edital, buscou-se criar instrumentos para a preservação ambiental, com o
incentivo à destinação final dos RSU de maneira ambientalmente correta, tais como geração
de energia, combustível, créditos de carbono e itens recicláveis.
Como forma de incentivo, foram facultadas às concessionárias que administrarão os
Lotes 1 e 2 investirem em tecnologia para a geração de energia por meio da produção do gás
metano (CH4), a comercialização dessa energia e o recebimento dos Créditos de Carbono
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derivados do tratamento dos resíduos sólidos. Os custos operacionais e o valor a ser investido
em tecnologia para a produção do gás natural, como instalação de flares41, compressores e
geradores, totalizam investimentos de R$ 12,6 milhões (doze milhões e seiscentos mil reais)
para o Lote 1 e R$ 12,8 milhões (doze milhões e oitocentos mil reais), para o Lote 2, e a
possível comercialização dos Créditos de Carbono são apresentados a seguir, na Figura 5.
Figura 5 – Valor em milhões de reais, a ser investido em tecnologia para produção de gás natural.

Fonte: Bain & Company, 2012.

O potencial para geração de energia em megawatts (MWh), para o Lote 1, poderá
alcançar 25 mil megawatts/ano, conforme evolução apresentada no gráfico 5 abaixo:
Gráfico 5 – Potencial para geração de energia (MWh) para o Lote 1

Fonte: Bain & Company, 2012.

41

Equipamento para queima do gás tóxico produzido evitando o lançamento na atmosfera.

71

O potencial para o lote 2 também poderá alcançar 25 mil megawatts/ano, conforme
evolução apresentada no gráfico 6 a seguir:

Gráfico 6 – Potencial para geração de energia (MWh) para o Lote 2

Fonte: Bain & Company, 2012.

E para a produção de gás metano (CH4), o potencial para produção foi estipulado
para o Lote 1, podendo chegar a 10.000 toneladas/ano, conforme o gráfico 7 a seguir:
Gráfico 7 – Potencial para produção de gás metano (CH4) para o Lote 1

Fonte: Bain & Company, 2012.

Para o Lote 2, o potencial

de produção foi estipulado podendo chegar a

aproximadamente 11.000 toneladas/ano, conforme o gráfico 8 abaixo:
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Gráfico 8 – Potencial para produção de gás metano (CH4) para o Lote 2

Fonte: Bain & Company, 2012.

Dado o exposto, é possível que as concessionárias que administrarem os Lotes 1 e 2
recebam, como receitas acessórias da venda do gás metano (CH4) produzido e a
comercialização dos Créditos de Carbono pelo tratamento dos RSU, um valor de
aproximadamente R$ 81.600.000,00 (oitenta e um milhões e seiscentos mil reais) para o Lote
1, e aproximadamente R$ 91.000.000,00 (noventa e um milhões de reais) para o Lote 2,
durante todo o período de concessão.
Cabe frisar que esse mecanismo de pagamento de receita acessória permite um
investimento maior na destinação final dos RSU, evitando a incineração. Os custos de
investimentos pelas concessionárias em tecnologia para produção de gás metano são altos,
como também o custo de disponibilização para o mercado de consumo. Na prática, é possível
que os custos de produção superem essa receita acessória, e estudos complementares deverão
ser realizados para avaliar a utilização dessa energia gerada no processo produtivo.

4.4.5 O modelo de governança do contrato de concessão

Para acompanhamento das questões contratuais entre o poder concedente e a
concessionária, foi estipulado a criação de comitês para dirimirem eventuais lacunas
contratuais e operacionais. Um comitê ficará responsável pelo acompanhamento do contrato,
dirimindo eventuais conflitos e lacunas, garantindo o bom andamento contratual. O segundo
comitê será consultivo e deliberativo, e acompanhará as questões operacionais, a mensuração
do desempenho da concessionária.
O. O Comitê 1 será composto membros:
a) Poder Concedente;
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b) Concessionária;
c) Associação Mineira de Municípios (AMM);
d) Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte
(GRANBEL);
e) Ministério Público Do Estado de Minas Gerais (MPMG);
f) Tribunal de Contas do Estado (TCE);
g) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(SEMAD);
h) Sociedade civil.
O Comitê 2 terá caráter consultivo e deliberativo e será composto pelos seguintes
membros:
a) Dois membros do Poder Concedente;
b) Um membro da Concessionária;
c) O gerente da equipe do Verificador Independente.
Esse Comitê terá como responsabilidade a Gestão do Contrato, a fiscalização da
operação, a mensuração de desempenho, a apuração da medição mensal do QID,
revisão, modificação e atualização do modelo de governança.
Segundo a SEGEM, balizados pelo programa Gestão para a Cidadania, o terceiro
mecanismo de governança visa à criação de um site sobre a PPP, que disponibilizará
aos cidadãos os relatórios e dará notícias sobre o andamento e execução das
atividades. Além disso, haverá um canal para que os interessados entrem em
contato, via correio eletrônico, para comentários, sugestões, críticas e elogios
(MINAS GERAIS, 2013).

Ponto importante que merece destaque é a previsão de contratação de um verificador
independente, que ficará responsável por acompanhar e avaliar os indicadores de
desempenho, e dar suporte na resolução de conflitos, dando mais transparência ao processo:
Com intuito de minimizar esse risco, tem-se adotado a contratação de Verificadores
Independentes – VI, que funcionam como um terceiro ente, que fica encarregado de,
da forma mais imparcial possível: i) avaliar os indicadores de desempenho; ii)
calcular o valor da contraprestação devida; iii) dar suporte na resolução de conflitos
e iv) auxiliar na revisão periódica das metas e indicadores de desempenho. Todos os
resultados dessas atividades podem ser contestados tanto pelo Poder Concedente
quanto pela Concessionária, não possuindo papel de órgão regulador, devendo
aquele sempre se reportar ao Poder Concedente para que este efetive a governança
do contrato (CONSAD, 2013, p. 8).

A participação de vários órgãos e instituições no acompanhamento do contrato de
PPP de RSU visa trazer maior transparência nos processos operacionais, e na implantação das
estações de transbordo e CTRSU. Nos contratos de PPPs, que geralmente são de longo prazo,
a estrutura de governança, com a participação da sociedade civil no acompanhamento da
execução do contrato, tem-se demonstrado crucial para o sucesso da parceria.
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4.4.6 Mecanismos de inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis
Um ponto a ser evidenciado é que o Edital de Licitação e seus anexos não fazem
menção à forma de trabalho em conjunto da concessionária com as associações de catadores
de materiais recicláveis. No Caderno de Encargos da Concessionária, descrito no Anexo VI, o
Edital de Licitação determina que a concessionária deve “receber os RSU oriundos da coleta
convencional realizada nos municípios convenentes, bem como os rejeitos da coleta seletiva,
cujo produto será destinado prioritariamente às organizações de catadores de materiais
recicláveis” (MINAS GERAIS, 2013).
Portanto as organizações de catadores de materiais recicláveis atuarão diretamente
nos programas municipais de coleta seletiva, não interagindo diretamente com a
concessionária. Mesmos com as Audiências Públicas que aconteceram antes do lançamento
do Edital, para o INSEA43, faltou informação e maior participação dos catadores na
construção do projeto:
“As audiências públicas aconteceram, na verdade, informaram para as pessoas para
acessarem a internet para poder consultar a página da Agência Metropolitana para
poderem colocar um comentário sobre o edital. Isso didaticamente não é uma
pedagogia que responde a uma rotina para os catadores. Não houve preocupação em
levar uma informação e um material que eles pudessem entender. A chamada para
uma Audiência Pública foi feita pelos próprios catadores. Então eles chamaram um
espaço na Assembleia Legislativa para poder apresentar as suas reivindicações com
relação a PPP e deixaram claro, que não querem incineração, que querem espaço de
trabalho, querem ser reconhecidos enquanto prestadores de serviços e querem
remuneração pelo serviço prestado” (FONSECA, 2013).
“Fizemos uma audiência pública em que os catadores se negaram a participar e
entregaram uma carta aberta considerando todo o processo em que eles
consideraram que foram excluídos dessa discussão, porque não adianta você dizer
que vai solicitar uma audiência pública para uma população de 5 milhões de
habitantes com 100 pessoas presentes. Não atinge nada desta forma” (DAVID,
2013).
“Se amarrasse no edital, por exemplo, o município deverá, respeitando a lei que
desobriga o município a fazer um processo de licitação para contratar os catadores
para prestação de serviço, eles estariam mais resguardados com relação ao processo.
Pode ir para rua de forma planejada sabendo que há uma temporariedade e um
recurso sendo disponível para isso” (FONSECA, 2013).
43

É uma entidade que foi constituída por meio do trabalho de Pastoral de Rua de BH com um processo de
abordagem ao catador não mobilizado, as pessoas de rua em formato geral e que foi identificando que em BH as
pessoas sobreviviam desse trabalho da catação. Constatou-se que o trabalho que estava sendo desenvolvido
necessitava da constituição de uma associação. Então o grupo optou por se formar a entidade. Hoje, com 10 anos
de constituição, faz esse trabalho de assessoria aos empreendimentos de catadores e aos municípios para
implantação de coleta seletiva e gestão autossustentável dos trabalhos. A entidade então tem a área social, a área
de engenharia e a combinação das duas no processo de interação do trabalho, respeitando também o fluxo que os
catadores têm de divisão de trabalho e individualidade (FONSECA, 2013).

75

Constata-se o que está tratado no Edital, é o meio pelo qual se fixam as obrigações
recíprocas entre Estado e Município, que é o Contrato de Programa, no qual existe como
obrigação do município a realização de coleta seletiva, com inclusão de organizações de
catadores de materiais recicláveis. Para o INSEA, não está clara como se dará a coleta
seletiva. Porém, é possível afirmar, que poderá acontecer uma concorrência entre os catadores
de materiais recicláveis e a empresa concessionária:
“Se esta empresa começa o processo para fazer a triagem mecanizada e aumenta a
produção na região metropolitana do que hoje é de 1.000 T para 5.000 T, quem
compra material das associações não vai mais comprar, ele vai buscar o que está
pronto. A indústria já direciona e joga o preço lá embaixo” (FONSECA, 2013).

No Edital são estipuladas metas de coleta seletiva a partir do 25º mês de vigência do
Contrato, sendo que essas serão de 2%, 3,5% e 5% de RSU reciclados do montante total de
RSU recolhidos, no 3º, 4º e 5º ano, respectivamente, para os Municípios com até 50.000
habitantes e de 1%, 2% e 3% de RSU reciclados do montante total de RSU recolhidos, no 3º,
4º e 5º ano, respectivamente, para os Municípios com mais de 50.000 habitantes. Essas metas
serão revistas de 5 em 5 anos. Porém, mesmos com essas metas estipuladas não estão claros
os incentivos à concessionária na inclusão dos catadores, e, para o INSEA, em alguns
municípios essa meta já é cumprida pelas associações de catadores.
“Se tivesse levado em consideração a caracterização individual, não só o volume
gerado, vendo o potencial de reciclagem que cada município tem, vendo a estrutura
geográfica que o município tem, teria uma condição real de estipular meta. O
INSEA tem um diagnóstico recente dos resíduos de Matozinhos, 48% do total é
orgânico, e você tem as ilhas de onde se gera mais reciclado, mais orgânico, tudo
setorizado. Se isso fosse levado em consideração, teria uma resposta com o perfil do
município. O recorte poderia ter sido geográfico, industrial, de capacidade de
geração por indústrias do município. Mereceria um estudo nos 46 municípios, já
mostrando para o município um produto que a PPP poderia oferecer” (FONSECA,
2013).

De acordo com o INSEA, esse tipo de concessão não amolda a tecnologia dos
catadores à da coleta seletiva, criado pelos catadores há mais de 50 anos, feito nas ruas, e hoje
de forma mais organizada pelas cooperativas e associações. Afirma que a PPP de resíduos,
apresentada pelo governo do Estado de Minas Gerais, não pode ser vista como alternativa,
pois todo o processo vai desaguar nas incinerações. Afirmam que a tecnologia da coleta
seletiva é sustentável, viável e politicamente correta, e também tem um cunho social. Os
catadores, mesmo de forma desorganizada, estão nas ruas coletando.
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No anexo do Edital de Licitação faltou à inserção no processo de mecanismos de
inclusão dos catadores, pois a eficiência da coleta seletiva está no investimento de recursos.
No edital, a concessionária se restringe aos serviços de transbordo, tratamento e disposição
final dos RSU, o serviço de coleta ainda permanece com os municípios. Porém, mecanismos
de apoio à coleta seletiva deveriam fazer parte do escopo do contrato, como investimentos nos
municípios para a coleta seletiva e construção de espaços adequados para fazer a seleção do
material pelos catadores.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo analisar a questão da concessão em PPP dos
serviços de transbordo, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos da RMBH
e Colar Metropolitano, objeto do Edital de Licitação em Concorrência n º 002/2013.
Constatou-se que a disposição final dos RSU nos municípios da RMBH e Colar
Metropolitano está sendo feita de forma inadequada em lixões, gerando grande passivo
ambiental.
Os lixões continuam sendo a forma de destinação final na maioria dos municípios
mineiros. Com graves problemas em outras áreas, a administração municipal e estadual não
tem recursos para destinação exclusiva para o tratamento dos RSU.
Com o prazo estipulado em 2014 para extinguir os lixões, e a partir da necessidade
de se realizar investimentos para tal, a PPP é apresentada pelo Governo do Estado de Minas
Gerais como solução imediata para o problema na RMBH e Colar Metropolitano, pois o
investimento na construção e na operação das áreas de transbordo e centrais de tratamento de
RSU é de inteira responsabilidade da concessionária, sendo esta remunerada em
contraprestações mensais, o que traz facilidades para o poder público.
Na solução apresentada pelo Governo do Estado em sua proposta de trabalho no
Edital de Licitação para essa modalidade de concessão, este afirma que a RMBH será a
primeira região metropolitana a garantir a correta destinação de 100% dos seus RSU dando a
destinação de aproximadamente 3 mil toneladas por dia, dividido em dois Lotes abrangendo a
RMBH e Colar Metropolitano.
Como já acontece nos modelos de PPP de RSU na Índia e na Ucrânia, é possível
contabilizar melhorias na questão ambiental, social e econômica, com a inclusão dos
catadores de materiais recicláveis e na produção de biocombustíveis.
Porém o incentivo ao uso de tecnologias e o alcance destas na melhoria da destinação
final dos resíduos e o impacto benéfico ao meio ambiente não estão devidamente esclarecidos
no Edital de Licitação.
Outro ponto que se deve ser salientado nessa nova proposta é o alcance dessa nova
modalidade de concessão via PPP. A maioria dos municípios da RMBH e Colar
Metropolitano não têm recursos, e os espaços para destinação correta dos RSU se restringem
aos maiores municípios da região.
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É possível que, com o novo modelo de concessão, haja um desestímulo aos
municípios na coleta seletiva, pois os valores de transporte dos RSU, até as áreas de
transbordo ou centrais de tratamento, podem ficar inferiores aos valores gastos com o
incentivo à coleta seletiva.
Porém, é nítida a economia que será feita com essa nova modalidade de concessão
via PPP. Em alguns municípios os gastos com coleta, transporte e disposição final dos RSU
sairão de mais de R$100,00 por tonelada/dia, para aproximadamente R$23,00 tonelada/dia.
Além da economia, a destinação do RSU passará dos lixões para o tratamento ambientalmente
correto.
A nova modalidade de concessão deverá ter um acompanhamento sistemático para
entender se é eficiente e eficaz no tratamento dos RSU e suas aplicações ambientalmente
corretas.
A educação ambiental para a população dos municípios convenentes deverá ser
ponto crucial a ser observado. Medidas que estabeleçam à coleta seletiva, redução do
consumo e uso sustentável dos bens ambientais deverão ser incentivados pelo poder público e
concessionária, conforme previsto em contrato.
Cabe destacar a necessidade de se criar mecanismos para a inclusão socioprodutiva
dos catadores de matérias recicláveis neste novo modelo de concessão. Há uma lacuna a ser
preenchida para esclarecer como serão dados o trabalho da concessionária e dos municípios e
associações de catadores.
A solução de forma conjunta pelos municípios integrantes da RMBH e colar
metropolitano para a questão dos RSU, por meio de PPP, pode ser uma alternativa para a
destinação correta dos RSU.
O Estado de Minas Gerais deve ter como meta a maior proteção e preservação
ambiental, com novos modelos que substituam a forma de destinação dos RSU, que na
maioria dos municípios ainda são destinados aos lixões. A iniciativa da PPP poderá tornar
mais eficiente o processo de gestão de RSU, mais econômico e ambientalmente correto.
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APÊNDICE

Apêndice I - Entrevista com Guilherme Romeros da Fonseca
Entrevista com Guilherme Romeros da Fonseca – Educador Social do INSEA

1. O que é o INSEA?
É uma entidade que foi constituída por meio do trabalho de Pastoral de Rua de BH
com um processo de abordagem ao catador não mobilizado, e aos moradores de rua que
sobreviviam desse trabalho de catação. Chegou-se a determinado momento em que se
percebeu um trabalho que quem estava fazendo era um trabalho mais de pastoral, um trabalho
de constituição de associações. Então o grupo optou por se formar a entidade. Hoje com 10
anos de constituição faz esse trabalho de assessoria aos empreendimentos de catadores e aos
municípios para implantação de coleta seletiva e gestão autossustentável dos trabalhos. A
entidade então tem a área social, a área de engenharia e a combinação das duas no processo de
interação do trabalho respeitando também o fluxo que os catadores têm de divisão de trabalho
e individualidade.

2. Em 2012 o governo de Minas lançou um edital para concessão em modelo parceria
público-privada para exploração dos serviços de transbordo, tratamento e disposição
final de resíduos sólidos urbanos nos municípios convenentes da RMBH e Colar
Metropolitano, as associações de catadores em algum momento da elaboração desse
edital foi chamada para consulta?
As audiências públicas aconteceram, na verdade, informaram para as pessoas para
entrar na internet pra poder consultar a página da Agência Metropolitana pra poderem colocar
um comentário sobre o edital. Isso didaticamente não é uma pedagogia que responde a uma
rotina. Não houve preocupação em levar uma informação e um material que eles pudessem
entender. A chamada para uma Audiência Pública foi feita pelos próprios catadores. Então
eles chamaram um espaço na Assembleia Legislativa para poder apresentar as suas
reivindicações com relação a PPP e deixaram claro, que não querem incineração, que querem
espaço de trabalho, querem ser reconhecidos enquanto prestadores de serviços e querem
remuneração pelo serviço prestado.
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3. A produção de reciclados está em expansão? Tem uma perspectiva de maior número
de reciclados pros próximos meses?
A coleta seletiva, hoje ela abrange 2% do potencial que tem os municípios.

4.Com a atual estrutura, sem apoio do estado e dos municípios, as associações
conseguem sozinhas desenvolverem um trabalho maior?
A essência da resposta está um pouco além, porque tem pessoas disponíveis pra
poder trabalhar com o espaço que estão trabalhando na informalidade. Então tem braços pra
poder fazer esta atividade não sendo quantificados os volumes aqui, porque depósito de
atravessador não é quantificado neste volume, catador informal não é quantificado e o espaço
de trabalho muitas vezes não corresponde à demanda que o próprio município tem. Vem um
estudo, e diz que os catadores geram X de produção, tem um potencial de geração de X% de
tonelada de materiais recicláveis que vai dar um volume de capacidade de m³ de X, e que por
isso precisam de um galpão ou de 3 galpões com tantos m² de espaço, tem uma ampliação do
volume tratado com certeza. Agora quando se tem um espaço precário, você não respeita o
fluxo de trabalho, a produção fica no limite que se chega dentro do galpão, o índice de rejeito
que entra nos galpões para que possa haver uma mobilização pra coleta seletiva também é
muito grande, então tem dois trabalhos, separar o que é reciclável, tirar papel, plástico,
papelão e sucata de um material. É diferente de tirar papel higiênico, casca de fruta o
orgânico, onde o trabalho é muito maior. A experiência na cidade de Itaúna mostra a inversão
que houve neste papel com a remuneração pelo serviço prestado. Antes era uma empresa
privada que passava o caminhão compactador, pegava este material, jogava em um silo e o
catador separava todo material, com um índice de 70% de rejeitos. Hoje estão sendo
remunerados pelo serviço, eles próprios fazendo a coleta seletiva e respeitando o fluxo, “hoje
é dia de seco eu só vou leva o que é seletiva, o molhado vai ficar pra trás”. A pedagogia está
um pouco neste sentido junto com a população, estes números se inverteram dentro do galpão,
hoje você tem 70% com potencial de reciclagem e 30% de rejeitos.

5. Considerando uma PPP com uma ação efetiva de apoio a coleta seletiva, existe espaço
pra uma empresa privada apoiar esta estrutura de trabalho?
É um dos pontos que foi pedido pelo movimento nacional, com esta estrutura e este
recurso todo, construírem uma estrutura para os municípios poder investir na coleta seletiva.
O município hoje não tem recurso. Se pegar um município de 7 mil habitantes na região
metropolitana, não tem recursos para isto.
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6. Na década de 90 aconteceram vários movimentos buscando reconhecimento a
profissão de catador. Uma das maiores preocupações da época era a prefeitura
terceirizar a coleta seletiva. Este temor voltou com a PPP de resíduos?
Sim, pois existe um item no edital que diz que a empresa não pode se envolver com
nenhum tipo de movimento social. É caso do município resolver este processo.

7. Na visão dos catadores é possível construir uma aliança entre os catadores e
concessionária buscando o bem comum? Consegue avaliar o ganho ambiental? Caso a
PPP esteja funcionando, vai existir um diálogo entre a associação e concessionária no
sentido de definir o papel de cada um?
Se esta empresa começa o processo para fazer a triagem mecanizada e aumenta a
produção na região metropolitana do que hoje é de 1.000 T para 5.000 T, quem compra
material das associações não vai mais comprar, ele vai buscar lá porque lá já está pronto. A
indústria já direciona e joga o preço lá embaixo.

8. Nesta pergunta eu estou voltando até antes do edital, na concepção dele, se isso fosse
conversado antes de sair o edital, se tivesse um mecanismo de inclusão, se de alguma
forma hoje as associações estariam vendo isso com bons olhos. Se ela pudesse participar
do processo todo e chegasse ao momento que o edital saísse e tivesse um mecanismo de
inclusão com formas de trabalho e parcerias.
Se amarrasse no edital, por exemplo, o município deverá, respeitando a lei que
desobriga o município a fazer um processo de licitação para contratar os catadores para
prestação de serviço, eles estariam mais resguardados com relação ao processo. Pode ir pra
rua de forma planejada sabendo que há uma temporariedade e um recurso sendo disponível
pra isso. Se isso fosse um dos pontos escritos no edital então imagino que sim.

9. É possível a integração dessas associações com a concessionária PPP?
Sim, na verdade são duas redes de organizações de primeiro e segundo grau e elas se
comunicam, elas estão juntas, trabalhando juntas. Em um determinado momento houve uma
ventilação de que as cooperativas poderiam assumir o trabalho de coleta seletiva sendo
cooperativas de segundo grau, assumir os trabalhos de coleta seletiva como prestação de
serviço para os municípios. Ao meu ver, seria um espaço, uma cooperativa de segundo grau
que tem bases em todos os municípios da região metropolitana que poderiam ser estes
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prestadores de serviço pra coleta seletiva mas isso ainda é uma relação município com os
empreendimentos dos catadores.

10. Com a PPP não seria possível pensar a reciclagem de outros materiais que hoje falta
tecnologia. Não seria possível, e ai já pensando também na construção do edital,
construir uma PPP pra tentar reciclar materiais que as associações não atingem?
Seria por exemplo, compostagem, rejeitos de construção civil. Eu imagino que a PPP
vai fazer isso porque o cara vai querer o lucro ele vai pensar em tecnologias e em parcerias
que deem conta de reaproveitar o máximo.

11. Não poderia fazer um limite entre o que hoje é o trabalho das associações e dos
catadores e os materiais que ele recicla, e os materiais que tecnologicamente eles não
conseguem reciclar, e ai nesta área onde existem materiais que não são atingidos pelas
associações ai sim, construir qualquer outro trabalho especifico?
Os materiais que hoje não são recolhidos são: os orgânicos, pneus, isopor e
construção civil. Então hoje se tem essas quatro linhas de atuação que já são muito dominadas
(tirando o isopor) a iniciativa privada já está bem dentro. E o escoamento disso foi pauta pra
poder pensar no processo como um todo, que a PPP poderia ao menos incentivar as indústrias
de beneficiamento de reciclagem se instalasse aqui em MG, porque hoje é carente, toda a
produção vai SP, SC, pouca coisa para Juiz de Fora. A escala de produção se você vai
transportar pra fora, tem que pagar fretes absurdos. Com isso daqui eu imagino que essas
empresas possam até se aproximar.

12. O contrato estipula metas de coleta seletiva a partir do 25º mês, de 2 a 5% nos
municípios de até 50 mil e de 1 a 5% nos municípios com mais de 50 mil. Isso de alguma
forma é incentivo aos catadores?
Depende do marco zero. Porque tem empreendimento de catadores que se for
contabilizar faz mais do que esta produção. Qual é o marco zero que está estipulado no edital?
Até o 25º mês o que o município pode fazer é estagnar este trabalho, porque se começar a ser
computado agora e melhorar daqui a 25 meses eu vou ter que investir mais.
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13. Não poderiam ter sido essas metas estipuladas por município?
Se tivesse levado em consideração a caracterização individual, não só o volume
gerado, vendo o potencial de reciclagem que cada município tem, vendo a estrutura
geográfica que o município tem, você teria uma condição real de dizer isso daí. A gente ta
com um diagnóstico recente dos resíduos de Matozinhos, 48% do total é orgânico, e você tem
as ilhas de onde se gera mais reciclado, mais orgânico, tudo setorizado. Se isso fosse levado
em consideração, teria uma resposta com o perfil do município. O recorte poderia ter sido
geográfico, industrial, de capacidade de geração por indústrias do município. Mereceria um
estudo nos 46 municípios, já mostrando pro município um produto que a PPP poderia
oferecer.

14. No contrato de concessão não faz questão de atuação direta, catadoresconcessionária, e sim, catadores-município. Isso é uma falha?
Sim.

15. Têm o interesse em se construir polos de reciclagem de forma estratégica com a
concessionária conseguindo torna o processo mais eficiente?
Isso vai da relação que vai ser estabelecida de PPP com o próprio município em
definir onde será a área de transbordo. Porque dentro dessa área de transbordo pode estar
inclusive a própria associação de catadores, porque existem espaços onde as associações estão
que são dentro do espaço de destinação final de resíduos.

16. As associações de catadores sistematizaram no início da década de 90 a reciclagem
de resíduos. Hoje o volume de resíduos produzidos pelas cidades aumentou em escala
geométrica e para o futuro o horizonte não é diferente. O volume de resíduos tratados
pelos catadores já está estagnado? O que se fez para o futuro e aumento da geração de
resíduos?
Investimento e estrutura. Na assessoria que a gente vem oferecendo junto aos
empreendimentos, a gente busca o incentivo a este aumento de escala de produção. Eu não
considero que está estagnada, mas isso vai do investimento que é feito no processo como um
todo. Os catadores, na triagem percebem este crescimento, as sazonalidades do processo e
existe um conhecimento prático organizacional do galpão de produção e este conhecimento
está sendo desconsiderado na construção das parcerias
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17. Esquecendo a PPP, qual que é solução pro futuro pra esse aumento na geração de
resíduos?
Educação ambiental.

93

Apêndice II – Entrevista com Professor Fernando Tadeu David

Entrevista com Professor Fernando Tadeu David, advogado do INSEA

1. As associações participaram das audiências públicas, a explicação dada pelo governo
sobre o modelo de concessão foi considerada satisfatória? Houve a preocupação em
levar a informação de forma correta aos catadores?
Fizemos uma audiência pública em que os catadores se negaram a participar e
entregaram uma carta aberta considerando todo o processo em que eles consideraram que
foram excluídos dessa discussão, porque não adianta você dizer que vai solicitar uma
audiência pública pra uma população de 5 milhões de habitantes com 100 pessoas presentes.
Não atinge nada desta forma.

2. Na década de 90 aconteceram vários movimentos buscando reconhecimento a
profissão de catador. Uma das maiores preocupações da época era a prefeitura
terceirizar a coleta seletiva. Este temor voltou com a PPP de resíduos?
Eles temem sim a perda da sobrevivência porque o material reciclado se por ventura
for adotado a incineração pelo licitante ganhador, o incinerador incinera material reciclável,
não incinera lixo molhado.

3. Na década de 90 aconteceram vários movimentos buscando reconhecimento a
profissão de catador. Uma das maiores preocupações da época era a prefeitura
terceirizar a coleta seletiva. Esta preocupação permanece?
Sim. Pois o propósito da PPP de resíduos é o de trabalhar somente transbordo e
destinação final, a coleta seletiva continua sobre a responsabilidade da prefeitura. Só que
pagando R$ 18,00 para PPP, eu vou investir R$ 200,00 pra coleta seletiva?

4. Na visão dos catadores é possível construir uma aliança entre os catadores e
concessionária buscando o bem comum? Consegue avaliar o ganho ambiental? Caso a
PPP esteja funcionando, vai existir um diálogo entre a associação e concessionária no
sentido de definir o papel de cada um?
Da parte dos catadores existe esta disposição, ao contrário da concessionária, que
dificilmente irá se sujeitar a uma conversa com associação de catadores, pois o pensamento
dela é voltado para o lucro.
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Acho que é incompatível o processo econômico atual, este capitalismo em que nós
vivemos globalizado, não permite este tipo de coisa. A mineradora de preocupa com a
população depois que ela já instalou o projeto, aí é que ela começa a se preocupar, porque ai
também é tanta pressão, mas já está instalado, ela já não abre mão. Acho que se faz um
processo global obedecendo à hierarquia eu acredito que não haveria concorrente.

5. O projeto PPP se tivesse incluído desde o início as associações, os catadores e pensasse
em todo o processo, não só no final e utilizasse da lei que permite ao estado uma
concepção de 27, 30 anos pra poder abranger todo ciclo, incluindo também as
associações, não seria um bom projeto? Ou não funcionaria?
Eu continuo com esse receio, como poderia se tornar um bom projeto se na verdade a
coleta seletiva feita pelos catadores a perspectiva é outra de economia solidária, ela não visa o
lucro e a disposição final é lucro. O sujeito pensa assim, ele vai receber R$ 68,00/T
depositada no aterro, no transbordo, R$ 18,00 pagos pelo município e R$ 50,00 pago pelo
estado. O estado diz que se diminuir a entrega você tem crédito, então pra ele diminuir ele tem
que ter uma ação do município, será que esta ação vai custar menos que os R$18,00? Se
custar ele vai fazer, se não custar, ele não vai fazer, então não sei se é compatível. A coleta
seletiva poderia muito bem ser feita, a não ser que fizesse coleta seletiva como negócio, como
os atravessadores fazem, que recebem material, pagam um preço menor e vendem por um
preço maior, há um lucro aí. Os catadores não têm esta perspectiva. Não sei se a gente não
está sendo um pouco cruel, mas a visão da PPP como está colocada aqui é que vai gerar lucro,
então uma concessionária vai assumir e vai gerar lucro, é um negócio do capitalismo, se não
gerar lucro elas não vem.
6. Têm o interesse em se construir polos de reciclagem de forma estratégica com a
concessionária conseguindo torna o processo mais eficiente?
A eficiência da coleta seletiva está no investimento. Com esse processo que iniciou
nos últimos tempos, com esse apoio com processos de capacitação do catador e da gestão, eles
se tornaram mais eficientes. Há uma incompatibilidade, por isso que torna difícil você aceitar
e dizer que a PPP é uma boa porque no caso dos catadores ela não é. Nós tivemos um
processo aqui em BH da nova lei de limpeza urbana, nós fomos discutir com a Câmara
Municipal sobre a lei de limpeza urbana e tinham coisas absurdas, tinha um artigo na lei que
dizia que o lixo é propriedade do município. Então nós conseguimos mudar isso, a prefeitura
aceitou.
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